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الروفعةردا

الرحيمالرحمناللَهبلممم

قَئفا!عِوَجمَآلهُووَلَزمجعَلاَلْكِتتعَبْدِهِعَكَأنزَلَاَلذِئدلَّهِاَلمحقدُ)

لَهُتمأنلصبخَتِاَيَغمَلُوتَاَلذِينَاَلْمُؤمِنِإقَوَيُبَشِرَنهُلدُئِنشَدِيدًابَآصسائِيُنذِرَ

ما!وَلَدُااَللَّهُاَتخَذَقَالُوااَثذِيفَوَيُنذِوَ!أبَدًافِيهِمكئِى!حَسَنًاأتجرًا

إِ،ْيَقُولُوتَإِنهِهِمأفْوَمِنتَخرُجُ!لِمَةكبُرَتْ،بَآبِهِؤوَلَاعِلْيمِنْبِهِ-لَهُم

.(5-ا:لكهف!)ايغبُاكَذِ

الشعب/هذا:مكتوبهوكما.المرائينأنتمعنكمإشعياءتنبأحسناً))

يعلمونوهميعبدوننىوباطلأ05بعيداًعنىفمبتعدقلبهوأما،بشفتيهيكرمنى

7/6:متى((الناسوصاياهى

العهدإن:موسىكتابفىكتبهكذامعلمياالتلاميذ:قالحينئذ))

ولايكتبهلمموسىولكنالمكتوبهوهذامتأوهاً:يسوعأجاب،بإسحاقصنع

44/1برنابا:((اللّهيخافونلاالذينأحبارنابنيشوع
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الروضةدار

المقدم

التى،النصارىكتبعلىالردسلسلةفىالثالثالكتابومع

قدرناهذاأنونقول-العربيةالبلادفىالتنصيرعملياتفىيستخدمونها

والَهجوم،الإسلامتشويهمحاولاتضدبالكلمةنتصدىأنفى،للَهوالحمد

هل)الأولالكتابفىعليهمورددناعلينااللَهمنولقد.!،رسولَهعلى

هؤلاءواْفحمنا(المقدسالكتابوحى)الثانىالكتابثم(؟معصومالقرآن

إلاهىإن.أبداًكانواوما.الحقعلىأنهميتخيلونوالذين،المغيئين

كماتماما"،أبصارهمويعمى،عقولَهمفيلوث.قلوبهميغشىووهمضلالات

تابعيها.وعقولقلوبقبلمنالوثنيةغشيت

والذى(والمسيحمحمد)عنوانتحتجاءوالذىالثالثالكتابهذاإن

الثانىوطبعالنمسا،فىالأولطبعكما،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىطبع

نأبمصزا(وبديهياالأمريكيةالكليةلطلبةيدرسمنهجلأنهنظراًمصرفى

باللغةتطبعتنصيركتبإلىحاجهفىليستالمتحدةالولاياتأوالنمسا

الكتب.هذهمصادرفىالرمادذرتعدولاوالمسألهَالعربية

وإبوازالمسلميننفوسداخلالشكزرعالقولسب!وكماالَهدفإن

باطلة.أديانهىسواهاوما،الحقدينأنهاعلىالنصرانية

فىالشديدللتطاولونظراً.الكتابهذاعلىالردفىنخوضأنوقبل

بالمنهجوالالتزامالنفسضبطالإمكانقدرسنراعىأنناأقول،المؤلفأسلوب

السابقة.الكتبفىقبلمنتبعناهوكما،العلمى

القيروانى(سمعان)مولَهاسصأ(والمسيحمحمد)فؤلفاتخذلقد

محر.فىتطبعالكتبمذهأنالطباعةفنفىالمتغمصِنىزجاه)1(

http://kotob.has.it



النصارىكتبعلىالردسلسلة

(معصومالقرآنهل)مؤلفأسمكانوكما،الحقيقىاسمههذاأنأشكوامماد

طباعةمكانمثلتماماحركيةأسما،أنهاأجزموامماد،القارىعبداللَهعيد

نسبةالقيروانىلأن(القيروانى)والدهاسميكونأنيعقلفلا،الكتبهذه

جا،كما،المسيحصليبحاملأسمهووكذلك،فلسطينفىالقيروانبلدةإلى

علىاكدوالذىإنجيلَهفىيوحنايذكرهولمولوقا،ومرقسمتىأناجيلفى

نفسه.المسيحهوالصلبموقعحتىالصليبحملالذىأن

لافنحن،يوالمسيح!،الرسولبينمقارناتيعقدالكتابكانوإذا

ءَامَنَ):تعالىلقولَهمصداقأبهذاأمرنا!هاللَهلأنبينهممقارناتنعقد

وَرُسُلِاِ،وَكُمُبِ!4مَتبكَنِمِ!بِاللَّهِمَنَءَالْمُؤمِنُونكُلأوَامِنرَئِمِ!لَيهِإانزِلَبِمَآلرَسُوذا

لَ!إلَتهررَئنَاغُفْرَانَكَوَأطَغنَاسَمِغنَاوَقَالُوارسُلِهِءجمنأحَدِبَقفَنُفَزِلقلَا

.285(:)البقرة!اقمَصِيرُ

الغطاءنكشفبل.يفعلونكماالرسلبينمقارناتنضعلافنحنلذا

وكيف،ورسولنارسولَهمعلىيدعونهالذىالكذبمنانهائلالكمهذاعن

.الكذبهذاصدقواثمكذبا،اللَهعلىافتروا

هميؤمنواولمبعيسىآمنافقد،ورسلَهاللَهأنبماءوبكلبمحمدآمناإننا

آمنتالذىالوقتفىعيسىبرسالةالميهودتؤمنلموكما،!بمحمد

موسى.بعدومنقبلمنالأنبيا،وبكلموسىبرسالةالمسيحية

عليهوأنهالقيَمالدينلهذاكرسولمحمدرسالةالمسيحيةرفضتلقد

لأنهم،الأرضلأهلالسعا،منبرسالةالرسلمنجا،منآخروالسلامالصلاة

.بمثدةيرفضونهماوهذالأسلموا،،بهآمنوالوشديدةوببساطة

يعتقدونه.الذىالحقوليسبأيدينا،الذىالحقسوىنبغىلاإننا
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الروضةداو

.أرتيابفىوهم،الفصلالقوللدينانحن

وبلسانالكريمالرسولحتىمتصلبسندمتواترةمو"لقةرسالةلدينانحن

بلاثوالتناقضوالاختلافالوهملديهموهمالح!،فمهومنالسماءوحىآميق

قصص!سوىيملكونولا،لرسولَهمكتابأهناكأنوينكرون،اْصلولاسند

قانواث!أخرىتارةإليهاوأضافوا،تارةمنهاحذفوا،والمؤلفينالمصدرمجهولة

منكانتفلواللَهعندمنهىوما،اللَهعندمنوأنهاالسماءمنبوحىأنها

وفىكتبه!ومنعندهمالاختلافإنما.أبدأاختلافاًفيهاوجدنالمااللَهعند

ومللَهم.طوائفهموفىفلسفاتهم

لِيَشتَرُوأاللَّهِعِندِمِنهَذَايَمولُونَثُئمبِأيد!تماتكِتتيَكتُبُونَلفذِينَفَوَتل)

!!يَكْسِبُونَئِمافهُموَوَتلأتدِيهِنمصتَبَتْئِمافهُمفَوَيْلقَلِيلاُثَمَنُابِهِء

)البقرة:97(

العظيماللَهوصد!
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ا!ةولالباب

دينالنمصرانيةهلى

بذاتهملممتقلى-

للديانةامتدادهىأم

اليهودية؟

!"حمسعه!سسس!سحمم!ول!يياإالأ..7َ6!ألمألإ
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(1الروضةداو

تأعلينا.كتابهفىالقيروانىتحليلاتعلىبالردنبدأأنقبل

هىأمبذاتهاوقائمةمنفصلةديانةهىهلونسألالنصرانيةالديانةنستعرض

اليهودية؟للديانةتابعهديانة

تتعلقالتىالموضوعاتبعضإيضاحمنلابدالسؤالهذاعلىوللإجابة

مثل:الديانةبهذه

.والقرآنالأناجيلبنمىعيسىرسالةمحدودية-ا

يشيردينياًمصطلحاًليسالمسيحيةأوالنصرانيةمصطلح-2

.ا!لعيسىتنتمىلطائفةمصطلحولكنهديانةألى

جديددينوجودعنالقديمالعهدفىواضحنصوجودعدم-3

إسرائيل.بنىمنلرسول

عنمستقلكدينالنصرانيةإظهارفىبولسوحلاتأثر-4

اليهودية.

للأبوابوتمهيداًتبيانآَعليهانمرانناإلا.المعلوماتهذهالقارئيعلموربما

كتابه.فىالقيروانىعقدكعاالتىالمقارناتفىمباشرارتباطلهاوالتىالتالية

ةوالقرآنالأناجيلبنصعيسىرسالةمحدوديةأولا:

لبنىرسولأنهلتؤكدعيسىرسالةمحدوديةإلىالأناجيلأشارت

مولمى.علىأنزلالذىالدينلتكملةجاءوأنه،العالمإلىوليسإسرائيل
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النصارلىكقبمحلىالردسسلة12

لأنقضجئتأنىتنظروالا)ا:/5:791الإصحاحمتىإنجيلففى

نأإلى:لكمأقولالحقفإنى،لأكملبللأنقضجئتما.ايلأنبياءأوالناموس

.((الناموسمنواحدةنقطةأوواحدحرفيزوللاوالأرضالسماءتزول

كانموسىدينأنتعنىتكنلممهناالتكملةأنيدركأنالقارئوعلى

وكما،الكريمالقرآفيأخبرناوكماهناالمقصودبل.ليكمفهعيسىجاءثمناقصا

05(:عمران!)ألىعَلَيْحُتمحُزِمَالذِىبَعْضَلَحُموَياحِل):تعالىقونهفىجاء

5/7؟ا.:الاصحاحمتىإنجيلففى،الجبلموعظةفىعيسىاكدهماوهذا

لاالأممطريقإلىقائلأ:وأوصاهميسوعأرسلَهمعشرايلأثنىهؤلا،))

بنىخرافإلىبالحرىاذهبوا،بلتدخلوا،لاالسامريينمدينةإلىوتمضوا

.((الضالةإسرائيل

فلمابنتهالَهايشفىأنالمسيحمنطلبتالتىالكنعانيةالمرأةقصةثم

إلىإلاأرسلتما)):بقونهفأجابهمالتلاميذإليهتوسلثم،بكلمةيجبها

.15/24:متى((الضالةإسرائيلبيتخراف

خاصةإلى:قولَهفىعيسىرسالةمحدوديةإلىيوحناإنجيلويشير

.1/11يوحنا:تقبفهلموخاصتهجا،،

ظفواالمسيححوارىأسبقأن:البريطانهةالمعارفدائرةفىوجاء

أنبيا،أحدالمسيحوجعللليهود،دينأالمسيحيةجعلإلىاهتماماتهميوجهون

منلمعاصريهنبيآَكانعيسىإن:(أنجدين)يقوللذلك،إسرائيلبنى

ينشئأوالمعاصرينهؤلاءبينمنخاصاًفرعأينشئأنيحاولولماليهود

تعاليمهم.أواليهودلكنائسمغايرةخاصةكنيسة

الفترةلأنمنطقياًوضعأهذاأننقول(إنجدين)يقوتهماعلىوتعقيبأ

.شهرأثلاثينتتعدىلمتقديرأقصىعلىعيسىلريالةالزمنية
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13الروضةداو

عنوانوتحتالأولالجزءفىالميتالبحرمخطوطاتإلىذهبنافإذا

ماأكثرإن(:الخورىموسى)المترجميقول(الأينيةوالبيئيةالمسيحية)

.()1(قمران)فىللحقمعلموجودكانإدهاشأالوثائقعنهكشفت

انهيكل.وعبادةالرسميةلليهوديةومعارض!اًالاسممجهولوكان

والصلببالموتهذاالحقمعلمعلىحكمفهلالكافر،يدعلىقتلوقد

شرحفىالعبارةهذهتظهر(خشبةعلىحيأعلق)عبادةبذلكتوحىكما

.()2"اليؤو)نشرهالذى11/13ناحوآ

دليلاًيوردلمأنهيرىبولسرسائليقرأالذىإن(باتونوليم)ويقول

المسيحية.عالميةعنعيسىإلىتنسبواحدةكلمةولاواحداً

مرجانمجدى/للدكتور(إنهأمإنسانالمسيح)كتابإلىانتقلنافإذا

ووقفت،إسرائيلبنىعلىعيسىدعوةالأناجيلنصوصقصرت:يقولفنراه

منه،الضالينهدايةعندرسالته

لرسالةشأنفلا،والألوانالأجناسوسائروالشعوبالأممباقىأما

ولم،إسرائيللأبنا،إلاالرسالةتأتفلم،وبينهمبينهاعلاقةولابهمعيسى

الرسالةاعتناقالإسرائيليينغيرأحدحقمنفليسفلَهذا،سواهمتخاطب

قصرالذىاللَهوتعاليم،اليسوعيةالشريعةنهجعلىالسيرأو،العيسوية

،.الإسرائيليينعلىالرسالة

اليهودليخرججاءأنههذامعنىفيكونجديدبدينجاءعيسىكانوإذا

مننبياًكانعيسىأنالثابتةالحقيقةأنإلا.الجديدالدينإلىدينهممن

الخ..واشعياوزكرياالمعمدانيوحنامنلمثلَهللَهدايةجاءإسرائيليبنىأنبياء

.بالأردننقمردىوكهوف)1(

(T)اقي.البحرمخطوطات

http://kotob.has.it



النصارىكتبعلىالردسلسلة!اا

وفىتعالىلقوتهمصداقاًوهذا،اليهههـديةالديانةمنأعوجماليقوموجاء

كاملة:الرسالةوصفإلىالمعجزمريمالسيدةحعلمنذتصفبيناتآيات

ابنُعِيسَىالْمَسِيحُائممُهُثِنْهُبِكَلِمَؤيبُمثثر!كِاللهَانيَمَرْيَمُالْمَببِكَةُقَالَتِاذْ)

لمفالئاسَفِىاويُحَفِمُا!اَنمُقَزب!وَمِنَوَآ،خِر8َالذتيَافىوَجيفامَزيَمَ

قَالَبَشَروَلَزيَنسَشنِىوَلَذلِىيَكُونُأقرَنيكلالَت!اَلضبحِىوَمِنَوَصفلأ

وَيُعَفِمُهُ!فَكُونُكُنلَهُريَقُولُفَ!ئمَاأثرمقَضَئاذَايَشَاَءُ"مَايَخلُقُاَللأُصذَالِكِ

جئتُكُمقَذأقاشزَءِيلَبَقاكَوَرَسُولاَ!وَآلإيخلَوَالئؤرَنةَوَالحِيَةَاكِتت

طَيرايَخَكُونُلِيهِفَأنفخُالض!فُةِال!ثِفَلَ!مأخلُقُأنئِن!زي!ثملايَم

تاجمُونَبِمَاوَانجمُكُمالكهِبِ!ذنِالْموكَنوَأخيوَآلأبزَصىَآلأثحمَهَوَابزِثُاللَّهِبِ!ذنِ

وَمُصَذِفا!ئؤمِنِىكُنتُصانلكُتم،يَةذَالِكَفىانبُيُوتحُتمجفىتَذخِرُونَوَمَا

وَحئْنُكُرعَلَهْحُنمجحُزِمَآلذَىبَعْضَلَحُموَياحِلالئؤرَدةِمِفَيَدَئبَىئِمَا

هَذَافآغبُدُوهُوَرَئ!نمرَفاَلكهَان!وَأطِهعُونِاَلكهَفَاتقُوازثحُنمئِنلا!ؤ

(51-45:عمراناكل!)لسْتَقِعر!رَط

اَننُعِعسَىوَ)ذْقَالَ)الصفسورةفىذلككلعلىيعيسىويؤكد

وَمُبَ!ثزااَلئؤرَنةِمِنَ!دَئبَقنِمَاالَمكُرئصَذِفااَلئهرَسُولُ!قا!مة!ءِيلَثَبَنِئمَز3

سِخزئبِى!!نَذَافَالوأبِاَلينتَ!ئءهُمطاحمُدُطَلَئَااَضسُزبَغدِىمِن!اقبِرَسُولي

:6()الحف

قانهاوكماحددهابلالصالحينإلىاللَهرسولإنىا!عيسىيقللم

الأناجيل.فى

بنىأنبياءأحدهوعيسىأنتؤكدالكريمالقرآنكلماتجاءتوقد

خَلَتْقَدْرَسُوذمَرْيَرَالأابْفُالْمَسِيحُئا)!قوتهففىالمتتابعينإسرائيل

(VO:)الماندة!الرُسُلُقَنلِهِمِن
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15الروفمةدار

قُل)طفيقولص!محمدرسالةعالمية!اللَهيحددالذىالوقتوفى

.158(:)ا!عراف!جمَيعًاإِلَت!تماَللهِرَسُولُإِقاَلناسُيائهَا

وَخَاتَصَاَلئَهِزسُولَوَلكِنزِجمَالِكُتمئِنأحَمأبَآمُحَفدًكَانَئا)!وقولَه

..4(0:)الأحزاب!لنبئناَ

.الأنالمحمديةوالرسالةالإسلامعالميةإثباتبصددلسناونحن

كانتعيسىرسالةأنتثبتوالنصوصالعلميةوالدلائلالاَراءهذهكل

عندعوتهتزدلمأنوحتىإسرائيلبنىبهااختصت.محددةرسالة

الرسالة.عالميةعلىتدلللمسيحمقولةأىخلالَهايثبتلمشهرأ،الثلاثين

مدةلتكوناْحكامولاتشريعبلاعالميةبرسالةنبىُيأتىأنيعقلفهل

فقط،شهراًثلاثينرسالته

الأممجميعوتلمذوااذهبوا))تقولوالتىإنجيلَهفىمتىمقولةإن

اللاحقونالأباءأضافهاعبارةهذه((القدسوالروحوالابنالأبباسموعمَدوهم

الشَليثوأن،التثليثعقيدةعلىتدلالعبارةهذهلأنالمسيحقولمنوليست

فىبالدفصيلسنوضحهوكما،الرابعالقرنبداياتفىإلايعرفلمنفسه

القادمة.الأبواب

كانتعيسىرسالةأنتؤكدالذكرالسالفةالقرآنيةالآياتأنوكما

ال!،موسىبعدمنإسرائيلبنىأنبيْاءأحدوأنهإسرائيلبنىإلىموجهة

إسرائيل.بنىأنبياءآخريعتبرأنهإلا

موسى.بعدمنأحدبهايأتلمومعجزاتولادتهبمعجزةإليهمأرسل

الذىبعضويحيل،القويمالطريقإلىللعودةإسرائيلبيانا.لبنىتكونلعلَها

كنيقلولم.الييوديةعنتنفصلجديدةشريعةليخلقياْتولم،عليهمحزم
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النصارىكتبعلىالردسلسلة16

وأليدحْلوهديانتهمتوكاليهودوعلىجديددينصعاحبأنهبعيدأوقريب

الجديد.الدينهذايعتنقوا

النصرانية:أوالمسيحيةمصطَلح:ثانياً

ماأوالأربعةالأناجيلمنأىفىالكلمتينهاتيننولمالدقيقبالبحث

بعدأطلقتإنمامسيحيةديانةأونصرانيةديانةكلمةإلىيشيرقدمماتابعها

يدعلىاليهوديةعنمنفصلكدينالنصرانيةاتخاذبدايةومععيسىرفع

بولس.

بالمسيح:القديمالعهدنبؤة:ثالثا

لتاويلَهاالقديمالعهدمننصوصفلسفةللمسيحيةالأولونالاَباءحاول

أشارتربما.بالمسيحإسرائيلبنىأنبياءبعضتنبألتوافقبأخرىأوبطريقة

لكن،إسرائيلبنىإلىسيخرجداودنسلمننبىهناكبأنالنبؤاتبعض

إسرائيل.بنىالأنبياءامتدادأنهتؤكدالإشارةبلجديددينإلىالإشارةدون

وتكونابناونعطىولدلنايولدهلأن9/6:الإصحاحإشعلاءسنديقول

رئيسأيديأ،أباقديوأ،إنهأمشيراً،عجيبآ،أسمهويدعى،كتفهعلىالرياسة

مملكته.وعلىداودكرسىعلىنهايةلا،وللسلام،رياستهلنموالسلام

الأبد.إلىالأبدمن.والبربالحقويعضدهاليثبتها

وينبتيسىجذعمنقضيبويخرح:11/1الإصحاحالسفرنفسوفى

المشورةروح،والفهمالحكمةروح،الربروحعليهويحلأصونهمنغصن

يقضىفلاثالربمخاف!فىتكونولذته،الربومخافةالمعرفةروح،والقوة
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17الروضةردا

بالعدليقضىبل،أذنيهسمعبحسبيحكمولا،عينيهنظرةبحسب

دمه،بقضيبالأرضىويصْرب.الأرضلبائسىبالإنصافويحكم،للدساكين

حقوية.منطقةوالأمانة،متنيهملْطقهالبرويكون،شفتيهبنفخةالمنافقويميت

أساسعلىالسابقةأشعياءنبؤاتيفسوواأنالأولونالأباءحاوللقد

!ه.الرسوللقدولمنبؤاتكانتالحقيقةفىأنهاإلاللمسيحنبؤاتأنها

ومدتهاالبريةلترفع:يقولإشعياءسفرمن2411/13:الإصحاحففى

الجبالرءوسمن(سالع)لم!كانلتترنم،قيدارسكنهاالتىالديارصوتها،

الجزائر.فىبتسبيحهويخبروامجداالربليعطواليهتفوا،

الجبالمنجبل(سالع)لأنالمنورةالمدينةفىص!الرسولنرىهنا

نبوءةهو(سالع!سكانلتترنموقولَه،المنورةالمدينةفىأحدجبلمنالقريبة

للمدينة.قدومهعندبالإنشاديثربأهلمنالرسولإستقبالعن

المسيحلسانوعلى14:16/17الإصحاحيوحناإنجيلإلىذهبنافإذا

الحقروح.الأبدإلىمعكمليمكثآخرمعؤياًالأبمنأطلباْنا)):قولَه

فتعرفونهأنتموأما.يعرفهولايراهلالأنهيقبلَةأنالعالميستطيعلاالذى

.((فيكمويكونمعكمماكثلأنه

المعزىوأما،عندكموأناكلمتكمبهذا:14:25/16الإصحاحوفى

مابكلويذكركمشئكليعلمكمفهوبأسمئالأبسيرسلَهالذىالقدسالروح

لكم.قلته

إليكمأناسأرسلَهالذىالمعزىجاءومتى26/27::15الإصحاحوفى

أنتموتشهدون.لىيشهدفهوينبثقالأبعندهنالذىالجقروحالأبمن

.الابتداءمنمعىلأنهأيضأ
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النصارلىكتبعلىالردسلسلة18

لاولكنلكملأقولأيضاًكثيرةأموراًلىإن:r1/f1:16الإصحاحوفى

.الآنتحتملواأنتستطيعون

يتكلملالأنهالحقجميعإلىيرشدكمفهوالحقروحذاكجا،متىوأما

.((يمخدنىذاكآتيةبأمورويخبركمبهيتكلميسمعماكلبلنفسهمن

نفسهأنْالمسيحالفلسفىللجدلمجالأيدعلابماتشيرالكلماتهذهكل

.!لالرسوبقدولمتنبأقد

الحروففوقالنقاطيوحناإنجيلمن16:12/14الإصحاحويضع

إنهالحقلكمأقوللكنىأيضاً:عيسىلسانوعلىفيقولالقضيةهذهلحسم

أرسلَهذهبتإذاولكن.المعزىيأتيكملاانطلقلمإنلأنه.أنطلقأنخيركم

إليكم.

عيسى:وليعمىالمسيحيةمن!شئهوبولس:رابعاً

الفرشىاليهودىهوبولس؟الرسولبولسهومنالقارئيعلمأنلابد

أتباعويقتليحاربرجلمنالأناجيلنصحسبفجأةتحولوالذى)شاؤل(

هذهسبيلفىوخاضللمسيحيةداعإلىاليهودسجونفىويضعهمعيسى

نهذابولسدعوةنتائجكانتفماذا.كبيرةأهوالاًالأناجيلزعمحسبالدعوة

الدين؟

وعدد،كثيرةبلدانإلىبريمائفهيبعثبدأالمسيحيةفىبولسدخولبعد

منليستجديدةمغايرةعقيدةفيهادين،رسالةعشرةأربعالرسائلهذه

حوا!ييه.أوالمسيحبهانادىالتىالمسيحيةأصل

بولسأنشألقد:الحضارةقصةموسوعتهفى(ديورنتول)يقول

http://kotob.has.it



91الروضةردا

ألسسأما،المسيحأقوالفىالغموضىأشدمحْامضةأسانيدإلالَهنجدلالاهوتأ

منينجيهشئولا،آدمخطيئةيوثأنثىابنكلأنفأهمهااللاهوتهذا

تلك.خطيئتهعقبموتهليكفو(المسيح)اللَهابنموتإلاالأبدىالعذاب

دمحوته،فىدسهاوالتى(الموروثةالخطيئة)حولبولمسنظريةاْوفكرةهى

للدياناتالملسفيةالبيئةمنبولمسبهاجاءفكرةوهى،المسيحبهاينادولم

محاشها.التىالسابقة

الأفكارمنمزيجهىالفكرةهذهأنسيكتمثعفبولسرسائلفىوالمتمعن

الرومانية.والوثنيةاليهودية

تملكتهمقدكانواعشوالأثنىالحواريينأنمع(:بيرجينى)ويقول

فلمالأحباروكتبالمقدسةالنصوصفىنظرواعندمادمحوتهمبدءفىالحيرة

فإنكذلكشائنأ،تعدْيبأيعذبمسيحقيامإمكانإلىتشيرواحدةكلمةيجدوا

نأبولمسعقيدةفىبينما،التكفيريةبالتضحيةليسنظرهمفىالمسيحموت

البشر.خطايااْجلمنماتالمسيح

تطلق(المنجىداليوثريوس)(،المنقذسوتو)منلألقابكانتلقد

الوثنيين،آلَهةعلى

تطلقه(المسيح)بولسبهسمىالذى(الرب)كريوسلفظوكان

.()1؟المفدىالميت)علىاليونانيةالطقوس

التىالعقائديةالإضافاتالحاجأحمدمحمدالدكتوريلخصلذلك

)هلالسابقكتابنافىكاملفصلفىعنهاكشفناوبأهدافبولسأضافها

منها:-نوردنقاطعدةفى(معصومالقرآن

بيمر.جينى-وتطورمانئأتهاالممحي!(طا
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النصارىكتبعلىالردسلسلة25

إلىأدئذلكسبيلوفىالأمملجميعمفتوحةدعوةجعلَهابولسإن_ا

والسبتكالختانالوثنيينتضايقكانتالتىالتشريعاتبعضفىتشاهلَه

يوم(الأسبوعىالعيد)الربيوموجعلالختانفأبطلالخنزير،وتحريم

الخنزير.أكلوأباحالوثنيينعند(sunday)الشمسيومليوافقالأحد

فلسفاتإلىللتوحيداليهوديةالبساطةمنالمسيحيةإخراج-2

اليونانى.الوثنىالفكروتعقيدات

لأنهولادتهمنذمذنبإنسانكلأنوهى)الموروثةالخطيئةفكرة-3

عنليكفرالعالمإلىالوحيدابنهاللَهأرسلوقد،آدملخطيئةوارثايعتبر

.(لَهمفداءالصليبعلىبموتهالناسخطيئة

بهاينادىكانالتى(اللوجوس)الكلمةعقيدةبولسأدخل-4

الإسكندرية.فىاليهودىأفيلون(

أقدممنوهىبالكلمةالخلقوعقيدةالتجسيدعقيدةبولسأدخل-5

ممفيس.كهنةعنأخذتوالتىالعقائد

شاؤلكونلقد:العالميةالأديانكتابهفى(بيرىجون)يقولوكماإذن

وقد،المسيحيةمؤسسالحقيقةفىفهو،عيسىرسالةحسابعلىالمسيحية

صورأوأدخل،منهمالعامةإليهليجذبوالوثنييناليهودتعاليمبعصأدخل

اليونانيين.منأتباعأإليهليجذبالإغريقفلسفةمن

تلاميذمنليسهذابولسبأنالقارئيعلمأنالاعتبارفىالأخذمع

شيئأ.يشاهدأويعاينولمأتباعهمنولاالمسيح
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أأ"!
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،ء،َ/1\
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11أ5،-َع.5ء-صصلمَّ!-?صََصصّ

11لمإوَاصفحوافاعفواالحَقلهمتبين

تص7

إر+حمب!يبهبم\عَكَآللَّهَإِنَّبِأقيهِءآللَّهُلَاقًحمأ،31*

أأ%أ"يسلمأ؟أ

أ%!أ!ا90:لم!)البقرةقدِير!3-ث!كآءٍ!ل!أاأ
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!لمأأاإ1

3+

09كاة11ثلإ!
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الروفةداو

كتابه:بداياتفىمقارناتخمسالقيروانىيضع

23

التوراةفىمحمدعنواحدةنبوةتوجدلابأنهالقيروانىيدعىأولإً:

محمداْما-المسيحعنالنبواتبعشراتالقديمالعهداسفربينما،والانجيل

وهذاوالجديدالقديمبعهديهالمقدسالكتابكلفىواحدةنبوةنجدفلا

17رقمالسؤالفى(معصوآالقرآنهل)كتابفىقبلمنطرحقدالسؤال

السابق.البابفىنؤهناوكماعليهالردوتم

عنالمقدسالكتابكلفىواحدةنبوةتوجدلاأنهمكرريننعودثائيماً:

الأول.ومحمدموسىبينفشتان.موسىمثلالذىالنبىهوفلامحمد،

الروحهوولا.جاهلأأميأبدويأكانومحمد،المصريينحكمةبكلتهذب

الروحهومحمدكانلوأذ،اليهمبإوسالَهتلاميذهالمسيحوعدالذىالقدس

المسيحأرسلَهالقدسالروحلأن،اللَهرسولوليسالمس!حرسوللأضحىالقدس

للمسيح.ضداًكانبلللمسيحرسولأيكنلمومحمد(7:16يوحنا)

هوالمسيحأنللشكمجالاًيدعلابماالمقدسالكتابكدلقدثالفاً:

فلارسولنبىالمسيحبعديأتىلنوأئه،الأرضلسكانالسماءرسالاتآخر

ا!لسيحية.بعدسماويةأخرىديانة

لمكمافيها،ولدالتىقبيلتهأومحمدعنشيئأيذكرلاالقرآنرابعاً:

ىأعنمألوفمخيرأمروهذا،ماتكيفيذكرولم،أمهاسمأوأبيهأسميذكر
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متارناتخمس

هو:محمد)9(صبوةعنيتحدثالذىالقرآنىالنصإن.رسولاْونبى

.6-7(:)الفحى!!ضَاَلا"فَهَدَىوَوَجَدَكَ!ئاوَىيَتِيمابمَدْكَالنم)ْ

به.يختصماكلبالتفصيلذكرقدالمقدسالكتابفإنالمسيحيسوعأما

وأنه.الملكداودنسلمنسيأتىوأنهيهوذاسبطمنسيأتىأنهذكر

سيموتوأنهلحم،بيتفىسيولدوأنه،رجليمسسهالمعذراءمنسيولد

منسيقوموأنهغنىرجلقبرفىسيدفنوأنه،الأثيمالإنسانليفدىمصلوبأ

.السماءإلىسيصعدوأنهالأموات

يسوعأممريمعلىأطلقحينأخطأقدالقرآنأننذكرأنلابدخمامساً:

موسىأختالوقتذاتفىوهىهارونأختفمريم+هارونأخت"أسم

"الخروجسفرفىوجاءالسنيقبعئاتيسوعأممريمقبلعاشتالنبى

وراءهاالنساءجميعوخرجت.بيدهاالذىهارونأختالنبيةمريمفأخذت

ورقص.بالدفإف

إلىالصحيحةكيرالأمورمنالكثيرإفافةفىالقرآنحالهوهذاولكن

لحقيقةإنكارهوفىالجديدوالعهدالقديمالعهدأسفارمنأخذهاالتىالقصص

المذنبين.لفداءالمسيحصلب

555555

)1(صبوة:صباه.
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:نقولعليهمووداً

رسونهوفىقرأنهفىالإسلامتهاجمالتىالكتبهذهنوعيةأنالملاحظمن

منتكلممنكلأنرغمالإسلاميةالرموزمحلىدائماًيتطاولونالموْلفينأننجدص!

علمىبمنهجتكلم.العلماءمنالنصرانيةأواليهوديةالدياناتعنالإسلامأهل

وقدمسلمأىمنالتطاوليمكنوكيف،الأسلوبفىتطاولدون،بالخُلقيمتاز

فىالمسلمين!اللَهأموصلأحسنهىبالتىنجادلأنالإسلامىالديناكذ

.28(5)البؤة:لانُفَزِىُبَ!ىاحممقرسُلِاِة!)قوتهفىالكريمالقرآن

عنمغيبئنشاكلتهعلىهمممنوغيوهالمؤلفأنيقينمحلىأننىإلا

إلىالنهايةفىيؤدىقد.المحفوظالفهكتابفىالطعنأنواعتقدواالحقائق

كتبهمحفظعلىالأحباروكلالفهفإن،المحزفةكتبهممثلالقرآنيصيرأن

اَلذِفىَاَلنميوتَبِهَاتخَكُمُوَنُورهُدُىفِهَااَلتؤرَلةَانزَئنَالمنااتعالىقوتهفىكما

(44:!)المائدةاَدلَّهِمِقكِتنباسْتُخفِطوأبِمَاوَآلأحْبَارُوَاَلرئنِئونَهَادُوألِلذِفىَاشلَمُوأ

صدورهمفىوالحقدالغيرةونمتقلوبهموقست..يحفظوهلمأنهمإلا

وقالواكتبهممثللتحولفيهشككواأوالقرآنهذافىطعنواإذاأنهمواعتقدوا

تَسْمَعُوألِهَذَالَااَئذِ-فىَكَفَرُوأوَقَالَ)قبلمنكُتبناكُتبتمثلمابشرإ!كتبهما

.26(:)فملت!!لَعَفكُزتَغلِبُونَلِيهِوَاَئغَؤأاَتقُزءَانِ

هذاأنتمامآَيدركونمنهجهيتبعونممنسبقوهومنالمؤلفهذاإن

ماوهذا،حروفهمنحرفتشكيلفىوحتىبتحريفيذتمسسهلمالقرآن

كُفْارًاإيفَنِكُمْبَغدِئِقيرُذونَكُملَؤاليهت!بأفل!مى!ثِيزوَد)حسراًيزيدهم

.901(:)البقرة!الحَقلَ!مُتَبَننمَابَغدِانفُسِهِرفِقعِندِئِقْحَسَدُا

كدينوليس..الحقدينهوالدينهذاوأنالحقأنهتماماًيعلمونأنهم
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كتبماوصلحتى،عندياتهمنيكتبمنمنهمفإنبرى..كتبهمفيهأضاعوا

كانتماوهىإنجيلا158اكثراليهوديةالأمريكيةالموسوعاتتعريفح!مبب

أربعةليختاروام325نيقيةمجمعفىجاءواثم.الرسلبعذكراتتعرف

.الاَنبأيديناماهىأناجيل

باسمتسمىالذىالقيروانىنهذاالأولالفصا!علىنردالفهبعونونحن

زعمهم.حسبمباشرةالمسيحصلبوقبيلالصليبحامل
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الروفمة.داو

الأولالفصلعلىللرد

vv

الكتابفى!الرسولعننبوةوجودبعدمالقيروانىإدعاءعنأولاً:

وثائقياثبتقدالجديدالعهدأوالقديمالعهدأنمنالرغموعلى.المقدس

،المتونفىالعميقوالاختلافالسندبفقدللشكمجالأىيدعلاوبماوعلميأ

ومعأنناإلامعصوآالقرآنهلكتابعلىالردكتابنافىقبلمنأفضناوكما

:نقولذلك

يزوللا)ا.:941/الإصحاحالقديمالعهدفىالتكوينسفرفىورد

خضوعيكونونهشيلونيأتىحتىرجليهبينمنومشترعيهوذامنقضيب

.((شعوب

بينمنوالمشترعيهوذابيتمنالسلطنةتزوللقأنهيغيرهناوالمعنى

الإنجيلفىبئنهمافيكونيهوذابيتمنلأنهالمسيحوهوصلبهمنأورجليه

علىوالعملىالحكمفيكون.(الأمرنهمنأى)شيلونيأتىحتىمستمرأ

شريعته.

تنتظروإياهالكلنهالذىيجئ))حتىلندنفىالتوراةنسخةوفى

((.الأمم

منحبراعتنقتركيا،سلطانالعثمانى(بايزيد)السلطانزمنوفى

اللغةفىضليعآَوكانالسلامعبدنفسهوسفىالإسلامىالديناليهودالأحبار

الأنبياءكلاممنخفىماوتوضيحبالتفسيرخبيرأالتوراةعلماءمنوعالماًالعربية

فقدلذلك.إدراكهايمكنلاخفيةمقاصدعلىرمزاًانطوتأكثرهْكانالذى

.اليهودمنقومهبنىعلىفيهايرد(،الَهاديةالرسالة)أسماهكتابأالأف
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كالاَتى:العربيةاللنةإلىذكرهالسابقالإصحاحالسلامعبدترجموقد

وإليهنهالذىيجئحتىرجليهبينمنراسم-ولايهوذاالحكميزولإالا

((الشعوبتجتمع

الستلاموسىهويهوذامنالحاكمعنالمرادأنذلكالسلامعبدفسروقد

موسى.إلايهوذاسبطمنشريعةماحبجاءمايعقوببعدلأنه

ماحبجاءوماموسىبعدمنلأنها!عيسىهوبالراسموالمراد

عليهمحمدالنبىإلاشريعةماحبجاءما-وبعدهماعيسىإلاشريعة

.والسلامالصلاة

وسطمننبيألَهمأقيم":18/18الإصحاحالتثنيةسفرفىوجاء

.((بهأوصيهمابكلفيكلمهمفمهفىكلامىوأجعلمثلكأخوتهم

:16/13الإصحاحيوحناإنجيلفىالمسيحيتحدثالنصنهذاومتقارباً

لالأنه.الحقجميعإلىيرشدكمفهو،الحقروح.ذاكجاءمتىوأما))

.((آتيةبأمورويخبركم،بهيتكلمبهيسمعماكلبل.نفسهمنيتكلم

التثنيةسفرفىجاءماتفسيرعنأما،النحئينبينالشبهنلاحظهكذا

المولودالنبىهذاأنعنكنايةفهو.مثلكأخوتهموسطمنقولَهأنالسابق

إسرائيلبنىلأنإسماعيلبنىمنأخوتهموسطمنبل،إسرائيلبنىمنليس

.ا!إبراهيمسيدناأولادالجميعلأنأسحقإسرائيللنبىأخوةهم

جاء؟موسىقال)):التثنيةسفروفى33/2الإصحاحفىموسىلسانوعلى

.((الأطهارألوفومعهفارانجبلمنوإستعلنساعدمنوأشرقسيناءمنالرب

المعظمين.الرسولينعنأعلنوصاياهآخرفىموسىأنذلكوتفسير

مكة.منخرج!ومحمدماعدمنخرجفعيدمىص!،ومحمدضيسى
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فىالعرببلادجهةمنوخى)):1/12الإصحاحإشعياءسفروفى

منانهاربوخبزةالعطشانلملاقاةماءهاتوا،الدادنييىْبأقوالتتبيقالوعر

..بر..((تيماءأرضبإسكانالسيوف

أرضوهىالعرببلادمنإليهموحىوأتهالنبىعلىصريحوهذا

بالوعر.الموموفةالحجاز

الرسولهجرةإلىإشارةالَهاربوخبزةالعطشانلملاقاةماءهاتواوقونه

((قيدارجبابرةتغنىالربقال)):1/16السابقالإصحاحنفس،مكةمن!!

أولادمنهمقيدارلأن،ع!الرسولهجرةإلىمريحةإشارةوهى

إسماعيل.

منوالقدوستيمانمنجاءاللَه))3/2-6:الإصحاححبقوقسفروفى

وكانتسبيحهمنامتلأتالأرض،السماواتغطىجلالَهسلاهفارانجبل

.((يدهمنلَهكالنورلمعانْ

فارانجبلمنوالقدوستيمانمنجاءاللّه))العبرىللنصالحرفيةوالترجمة

.((الأممرقاببيمينهومَلِكَاْحمدتحميدمنوالأرضالسماواتغطىجلالَهسلاه

منالقدوس))النصكان1848بيروتونسخة1848لندننسخةوفى

شاعحمدهمقالأرضوامتلأتمحمدبهاءمنالسماءأضاءتلقدفارانجبال

الطيرسباعوتصحبأمامهالمناياتسير،بعزةبلادهيحيطالنورمثلمنظره

أهلستوروتزعزعتالقديمةالجباللَهفتضعضعتالأرضفسمعقامأجناده

رأتكلقدأدنومحمدياالبحارفىصوتكواحتدامالأنهارلَهزجر-مدين

.(1فإرتاعتالجبال

طريقاًفيعزلرسولىأرسلسوفأناها)):3/1الإصحاحملاخىسفرفى
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الختانورسولتلتمسونأنتمالذىالياسهيكلَهإلىيأتىوحينئذبحضورى

.((آتذاهوأيضأراغبونأنتمالذى

بيدالتىالنسخلأناليهودبيدالتىالعبريةالنسخةفىيوجدالنصهذا

المهدىهوإنماالطريقيعزلالذىأنيدكون-واليهودمحرفهكلَهاالنصارى

والذىالزمانآخرفىمجيئهينتظرنبىهوالختانرسولمنالمرادوأنالمنتظر،

أنهالسببعناليهودتدكىكماإيمرائيلبنىأنبياءمنوهو(إيليا)اسمهيرمز

.الختانلحكمتابعونإسرائيلبنىأنبياءكللأنوذلكالختانبرسولملقب

يسوعفأجاب:))17/11الإصحاحمتىإنجيلففىالجديدالعهدعنأما

فىوردلماتاجميدالبمثارةوهذه.((شئكلويردأولايأتىإيلياإن:لَهموقال

لَهمن.يأتىأنالمزمعإيلياءفهذاتقبلواأنأردتموان)):11/14الإصحاح

بعد.يرسللمنبىعنأخبرالمسيحأنوالمعنى.((فليسمعللسمعأذنان

منبعدىيأتىقائلأ:يكرزوكان))/1:7الإصحالحمرقسإنجيلفى

عمدتكمأنا-حذائهسيوروأحلأنحنىأنأهلالستالذىمنىأقوىهو

.((القدسبالروحفيعمدكمهوأمابالماء

رسولبأنالتأويليحتمللابمايبشروهوالمعمدانيوحنامقولةهذه

المسيحهوبهبشرالذىيكونأنتماماًويستبعد.منهأقوىوهو)بعده(ياتى

بالماءيوحناغمدولقد.نهمعاصرأكانبلبعدهيأتلمالمسيحلأنا!لا

.القدسبالروحورسالتهنبوتهتأيدتوالذى!والرسول

حينيوحناشهادةوهذه))21:ا-1/9الإصحاحيوحناإنجيلويؤكد

ينكرولمفاعترف؟أنتمنليسألوهولاويينكهنةأورشليممناليهودأرسل

النبىأنالستفقال؟أنتإيلياماذاإذأ:فسألوه،المسيحأنالست:بقونه

لا.فأجاب؟أنت
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سعواءآتونبىوأيلياالمسيحانتظارفىكانواأنهمالشهادةهذهتفيدإذا

.غيرهأوإيلياهوكان

ينتظرهالذْىالآخرالنبيبعثإلايبقفلماللَهقبلمنالمسيحجاءوقد

ص!.محمدإلااللَهبعثهالمسيحبعدنبىهناكيكنولم.المسيحغلروهوالكل

فاحفظواتحبوننىكنتمإن)):14/15الإصحاحيوحناإنجيلوفى

.((الأبدإلىمعك!ليمكثآخرمعزياًفيعطيكمالأبمنأطلبوأناوصاياى

هولَهاالحرفىوالمعنى(ه،أحيلأء!3:باركليتوس)المعزىوترجمة

أحمد.

أناأرسفهالذىالمعزىجاءومتى))يوحنا:من15/26الإصحاحوفى

.((لىيشهدفهوينبثقالأبعندمنالذىالحقروحالأبمنإليكم

والرسالة،بالنبوةالمسيحللسيدشهدص!النبىلأنلىيشهدوحكمة

الحديثةالترجم!هذهفىالواردةوالمعزى!،الرل!ولعضكنايةالحق!د!ح

الأناجيلهذهمنهاترجمتالتىاللغةوهىيونانيةأصفهالأن،دقيقةليست

لندنفى1821،1844المطبوعةالعربيةالتراجموفى(باركليتوس)مكتوبة

إليها.المشاراليونانيةالعبارةأقربوهى(فارقليط)نجدها

إلىيرشدكمفهوالحقروحذاكجاءومتى)):16/13الإصحاحوفى

ويخبركمبهليتكلميسمعمابكل-بلنفسهمنيتكلملالأنهالحقجميع

.((ويخبركملىممايأخذلأنهيمجدنىذلك،آتيةبأمور

فىكتبالإلْجيلهذافإنكنسيآَ،والمرفوضبرناباإنجيلإلىذهبنافإذا

علىوالدليل،السنينبمئاتر!الرسولميلادقبلأىالميلادىالثالثالقرن

علىجلسوالذى(الأولجلاسيوس)الباباأمدرهمنشورآَهناكأنهذإ،قولنا
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هذافىوعذد،سنةمائةمنباكثرالرسولميلادقبلأى،م294البابويةلمحرسى

وحتىبرنابا،إنجيلبينهاومنقراءتهاعنالمنهىالأناجيلمنعدداًالمنمثبور

تلامذةإلى(شاؤل)الرسولبولسقذممنفهوبرناباهومنالقارئيدرك

نأإلىوتجوالَهرحلاتهفىبولسبرناباتبعثم،منهخائفينكانوالأنهمالمسيح

المسيح.بهنادىعمابولسخروجبعدوتركهبينهمالخلافدلث

التىالآياتإنيسوعأجاب!:42/13الإصحاحبرناباإنجيليقول

نفسىأحسبولست.اللَهيريدبماأتكلمأىتظهريدىعلىاللَهيفعفها

حذاءسيورأوجرموقرباطاتأحلأنأهلألستلأنىعنهتقولونالذىنظير

وسيأتى،بعدىوسيأتىقبلىخلقالذى(مسيا)تسمونهالذىاللَهرسول

نهاية.لدينهيكونولاالحقبكلام

يا))التلاميذ:قالحينئذ:برناباإنجيلمن4411/ا-الإصحاحفى

يسوعأجاب.بإسحاقصنعالعهدأنموسىكتابفىكُتبهكذامعلم

لاالذينأحبارنابليشحولايكتبهلمموسىولكنالمكتوبهوهذامتاوهاً:

.((اللَهيخافون

الزشولَكَئبِغوتَآلذَ!):!قولَهفىالكريمالقرآناممدهماوهذا

.(157:!)1!عرافوَآلإلمجهلِالئؤرَئةِفيعِددَفئممَخئوئايمَذونَفرآلذِىآ!اثالئئ

!الرسولب!ثاراتعنإنجيلَهفىبرناباأوردهمماكثيرمنقليلهذا

الإنجيل،هذابتحريمقامتالكنيسةقساوسةأنإلا.يالمسيحلسانعلى

158تبلغوالتىالأناجيلنهذهالكنيسةتحريمفىالرئيسىالسببأنوأزعم

النبىوأنهالأنبياءآخرهوالمسيحأنلإثباتبرناباإنجيلوخاصةأنجيلاً

ماوهذا،الغربية،للكنيسةالأولينالأباءوضعهاوطقوسعقائدولإبرازالخاتم

..ْالثانىاستفسارهفىالقيروانىيزعمه
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أ!ا-واحدشئفىالحقعلىوهوالأنبياء،آخرهوالمسيحأنقولَهوفى

إسرائيل.بنىأنبيا،آخرهوحقاًا!ححِلاالمسيحأنوهوطمسه

ونحن.!والرسولا!موسىبينمقارنةالقيروانىعقدثانياً:

أ-حَمبَيهْت-نُفَزِقُلَا)تعالىلقونهمصداقاأبداالرسلبيننقارن!كمسلمين

.285(:!)البقرة،رسُدٍئِن

محمدوكانالمصريينحكمةبكلتهذبموسىبأنالقيروانىفيقول

منكانبلالمصريينمنيكنلمموسىبأنالقيروانىونسى.جاهلأأميأبدويأ

ذلكفىاليهوديةالمفةحسبلتوحيدعلىوكانمصرفىالموجوديناليهود

.الفرعونرأسهموعلى،الاَتهةتعددمفةعلىوالمصريون،الوقت

إلىيهديهمكرسولإليهمموسىك!هَالمولىإرسالفىالسببهووهذا

قَوْسِفِرْعَوْنَمِنافَلأوَقَالَ)تعالىفقالالقصةهذهالقرَانبينوقدالتوحيد،

لننا!ياوا(271:!)1!عرافوَءَالِهَتَدوًيذَرَكَآلأزضِفِىلِيُفْسِدُوأوَقَؤمَهُومُوسَىاتَذَرُ

.الصددهذافىكثيرة

ءَأزلَأب)ْالسجنصاحبىيوسفسألوكماالقيروانىأسألوأنا

.93(:!)يوسفائقَفارُ!صِدُاَلْوَاَللَّةخَيزاسِلتَفَزِقُوتَ

؟أخرىآلَهةمعإتهألمحرعونهماتخذواممنالحكمةموسىيأخذفكيف

أبيغحمرارفىجلياًهذاويظهركطةَربهَمنالحكمةموسىأخذلقد

أفرِيلِآوَدَمِئز!صَذرِىلِىاَشْرَخرَبْقَالَ!طَغَىإنهوفِرْعَوْلطإلَناَذْهَبْ)

+!مأفلِىمَنوَؤِيىهـ)لىوَاجْعَل!لِىقَؤبَققَهُو-أ!انِسَانج!ئِنعُقدَكلوَاَخلُلْ!

!تأنُسَف-حَلثًَ!يرا!كَىْامرِىفِئوَاضبركهُ!ازرِىبِهِ-اَشدُد!اخِىهَرُونَ
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!مُوسَىسُؤلَكَأوييتَقَذقَالَ!بَصِرأبِنَاكُنتَائك!كَثِيرًاوَنَذْكُرَكَ

منحكمتهموسىيأخذولم..موسىلنبيهالفهأتاهماهذه.)طه.:36-24(

.آنذاكالمصريينوثنية

الكتابةأوالقرا،ةيتعلموالمالرسلمنفكثير،ص!الرسولأميةعنأما

بنىأنبيا،كالبوكذلكصغرهفىفىالنجارةتعلمالذىا!عيسىومنهم

جداالقليلسوىقارئاًأوكاتباًكانمنهمأحدأأنيفيدنصيوجدولاإسرائيل

منهم.

قارئا.أوكاتباًيكونأنماحبهامنتقتضىلافهىالحكمةعنأما

فإذا.لاأمكاتبينأوقارئينكانواسوا،الرسلإلىالفهيهبهاالحكمةلأن

كتابة.أوقرا،ةأميةتعوقهافلاالخالقمنالحكمةجاءت

رسوللأضحىالقدصالروحهومحمدكانلوأنالقيروانىقولعنوأما

(16/7يوفا:)المسيحأرسلَهالقدصالروحلأن،اللَهرسولوليسالمسيح

للمسيحضداًكانبلللمسيحرسولاًيكنلمومحمد

المحدثينبممطلحوأقصدالمحدثينوالنصارىاليهودرؤيةهىفهذه

وعيسىموسىرسالةيتوارثواولم،الكنيسةآباءفلسفاتتوارثوامنأنهم

ص!محمدجاءالتىالحقيقةأنإلا.وبولسعزرافلسفاتفورثوا.الحقيقية

:!لرسولَهموحياًتعالىقالفماذا،الغائبةالحقيقةيعلننزلوحياًمعلناً

انمَسِيحُاشمُهُنِنْهُبِكَلِمَؤيُبَشِرمكِاَلئهَإنيَمَزيَمُانمَبهكَةُقَالَقإذْ)-ا

فِىالئاسَوَيُحَفِمُ!ائمُقَقيينَوَمِنَوَآلْاَيخرَةِالذثيافىوَجيفامَزيَمَائنُعِيسَى

..:45-46(عمران!)آل!اَلصبحِىوَمِنَوَ!هْلأالْمَفاِ

القرآنهذا،لَهفداًوليسلَهمادحاًال!للمسيحالقرآنومفهذا
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كنتببهنملننصوصأىتمدحهلمبماومدحهاالمسيحأممريموصفالذى

عَلَىوَاضطَثَنكِوَطَفرَكِاصْطَفَنكِاللَّهَإنيَمَزيَمُالْمَتبحَةُقَالَتِ!إذْ)المقدسة

..42(:عمران!)ألى!الْعبمِىنِسَآءِ

والنصارفاليهودمادحأ!الرسولعلىاْنزلالذىالقرآنجا،-2

.عديدةآياتوفىبالتوحيدآمنواالذىالأوائل

بِاَلتَهِءَامَنَمَنوَالصنرروَالئصَزَىهَادُوأوَائذِيفَءَامَنُوأائذِينَان)

هُثموَلَاعَلَثهثمخَؤتوَلَارَئِهِصْعِندَاجْرُهُمْفَلَهُمْصبحًاوَعَمِلَآلأَخِرِوَالْيَؤسِ

..)البقرة:62(!مَخزَنُوتَ!

لمقأقولأنا.للمسيحضداًكانمحمداًأنيقولأنللقيروانىفكيف

القيروانى.مذارأسهموعلى،الأوراقيخلط

الدَإلاإتهلاوأنبالتوحيدآمنواالذينبالنصارى!هَالمولىأشادلقد

آتيَيُردَءَامَنُوألَفذِينعَدَ.وَصالئاسِاشَذكً.جِدَن5).اللَهرسولمحصاًوأن

نَحَرَىحاِناقَالُؤأاَئذِيفَءَامَنُوألفذِينَئوَدةًاترَبَهُصوَلَتَجِدَلثأشْرَكُوأوَاَئذِيفَ

مَآسَمِعُوأوَإذَا!يَشتَ!برُونَلَاوَأئْهُزناوَرُفبَاًقِشِيسِىمِنهُرْبِا"نذَالِثَ

يَقُوئونَاَلحَقَمِنَصَفُوأمِئاالذمْعِمِفَتَفِيضُاغيُنَهُوْتَرَىالزسُولِالَىانزِلَ

آذحَهتَمِفَجَآءَنَاوَمَابِاَدلَّهِنُؤْمِنُلَالَنَاوَمَا!ضطاَلشهِدِحنَمَعَفَاكتبهنَاءَامَئارَئنَآ

..82-84(:!)المائدة!لضبحِإنَاَثقَؤسِاَمَعَصَبُّنَاخِلَنَايُذانوَنَظمَعُ

راضت!تن!كالخالقبهاأشادالتىالموحدينالنصارىمواصفاتهىهذه

النزتعلىكانمنركَأالرسولزمنفىالنصارىمنهناكأنالقرَانآيات

تَفِعيننأغيُنَهزتَرَىاَلزسُولِإِلَىانزِلَمَآ!إذَا!ممِعُوأ)محمدبرسالةويؤمن

..83(:!)المائدةاَلْحَقَمِنَعَيفُوأمِماآلذمْعِمِفَ
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للكتبالمؤلفينمنكثيرإنبلغموضولافيهالبسلابيناتآيات

وإنوعيسىموسىشخصيةفىطعنواوالانجيلالتوراةنقدواالذينالنضرانية

الكريمالقرآنفجاء.تهاوجودلاأسطوريةشخصياتمىالشخصياتهذه

.الشخصياتهذهوجودليثبت

التوحيدنصارىبينويفرقالحروففوقالنقاطليضعالقرآنجاءلقد

أندادالَهجعلأوباللَهأشركمنلكلومنذراًمحذراًفجاء.التثليثونصارى

التثليث.لنصارىآياتهالقرآنفيوجه.مجوسياًأونصرانيأأويهودياًكانسواء

إئمَااَلْحقإلااَللَّهِعَلَىتَقُولُوأوَلَادِينِحُئمفىتَغثوالَااَفحِتبياهلَ)

ئامِنُوانِنْهُوَرُوخمَ!يَمَإكَألْقَنهَآوَصلِمَتُهُواَلئهِرَسُوهُمَز3اَبْنُعِيممىاَلْمَسِيحُ

نأسُئخَنَهُووَحِاالَةاَللَّهُإئنَ!لصُئمحخَعرااَنتَهُواثَبثَهي!تَقُولُواوَلَاوَرُسُلِاِ،بِاَللَّهِ

!!وَ!علأبِاَللَّهِوَكَفَىآلأزضِفىوَمَااَلشنَوَتِفىمَائهُووَلَدَلَهُويَكُوتَ

.171()النساء:

.72(:!)المائدةمَ!يَرَاَثنُاَئمَسِيحُهُوَاَللهَإثقَالُؤأاَئذِيفَصفَرَلَقَد)

.73(:)الماثدةثَبثَزَ!ثَالِثُاَللهَإسثقَالُؤأاَئذِفىَ!فَرَئقَد)

ذَالِراَللهِاَثفُاَثمَسِيحُاَلئصَزَىوَقَالَتِاَللهِاَبْنُعُزَيْزاليهُودُوَقَالَتِ)

ائطاَللَّهُجتتلَهُرُقَبْلُجمِن!فَرُوأاَئذِفىَقَؤلَيُضَهُوتَبِا"فْوَهِهِزقَوْلُهُص

..(:03!!)التوبةيُؤفَحُوتَ

الاَباءيدعلىالتثليثمناخترعوهمافلالليثبتالقرآننزلوهكذا

علىالسابقةبالدياناتيتشبهونوهم.جيلبعدجيلاًالأبناءورثهثمالأولين

!فَرُوأاَئذِفىَقَؤلَيُضَهُوتَ)بالتثليثأيضاتؤمنكانتوالتىالنصرانية

-:لذلكومثالا3ً(0:!)التوبةقَثلُمِن
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هورس(،الأكبروالإلهالأب-اْورْوريس)المصويةالفرعونيةالعقيدة-ا

كوينى()جارسلانالعلامةويعتقد.الأموهى،إيزيس)إيسالكلمةأوالابن-

.الفرعونى)1(الثالوثمنمأخوذاالمسيحىالثالوثأن

الإبن(آنى)-الكلضابطواحدإنه(سانترى)اهنوداعند-2

(القدسالروح)فاليدا-(العذراء)مايا-الوحيد

وقد،الإلَه(سينا)-الإنه(فشتد)،الخالق(براهما)البراهمة-3

.الأرضعلىبالناسوتوظهرالابن(كوشنا)تولد

.مرجانمجدىمحمدد/-ثلاثأمواحدالله()1
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كرشناعنالبراهمةوثنىعنالأقوالالمسيحيسو3عنالأقوال

والمعزىوالفادىالمخلصهوكرشنةوالمعزىالفادىالمخلصهويسوع

اللَهوابنوالوسيطالصالحوالراعىالفهوابنوالوسيطالصالحوالراعى

..المقدسالثالثوثمنالثانىوالاقنومالمقدسالثالوثمنالثانىوالاقنوم

..القدسالرالابنالأبالقدسالرالابنالأب

ديثاكى()العذراءمنكرشنةولدالتىمريمالعذراءمنيسوعولد

بسببلابنهوالدةاللَهأختارهاالتىعفتهابسببالإبنهوالدةاللَهأختارها

التوراةخرافات)وعفتهاطهارتها(7إصحاحمريمإنجيل)وطهارتها

(ندا-الإنجيل

نجمهمنكرشنهولادةالناسعرفالمشرقفىنجمهظهريسوعولدولما

تاريخكتاب)السماءفىظهرالذىالناسعرفنجمهظهوروبواسطة

الَهند(..لادتهمحل

ديثاكى()خطيب(ناندا)سمعوالدةمريمخطيبالنجاريوسفأُنذر

لَه:يقولالسماءمننداءكرشنهوالدهوأمهالصبىيأخذكىبحكميسوع

الىفهربهماوأمهالصبىوخذقمبإهلاكطالبالملكلأنبهماويفر

الملكلأنجمنهنهروأقطعكاكول..الصبى

رانا(ءكتابَ)إهلاكهطالب

الصليب،علىوماتصلبكرشنةالصليب،علىوماتصلبيسوع
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والبوذيةالمسيحيةبيقمقارنة-2

93

بوذاعنقيلماالمسيحعنقيلما

منوالعشرينالخامسفىبوذاولدمنوالعشرينالخامسفىيسوعولد

.ر"ديسمبر

غننلن(مايا)العذراءمنبوذاولدغيرمنمريمالعذراءمنيسوعولد

رجل.مضاجعةرجلمضاجعة

روححلولبواسطةتجسدهكانوكانالأردننهرفىيسوعيوحناعفد

مايا()العذراءعلىالقدسالقدسوروحاللَهروحبحضورذلك
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مقارناتخمس

سيةلميفرااالمسيحية

والناسالفهبينوسيط(ميثراس)والناسالفهبينوسيطالمسيح

لأنالخلاصكيرهيأخذوليس))

أعطىقدالسماءتحتآخراسمليس

((نخلصأنينبغىربهالناسبين

4/12:سلاأعمال

ديسمبر25بيومالميثراسيهتحتفل25يومالمسيحبمولدالغربيونيحتفل

.ان-ةلد.ديسمبر

يأاءاثنالَهكانياًاعشراثنالَهكان

العالمليخلصماتما!المسيحأن)):العالمليخلصمات

((الكتبحسبخطاياناأجلمن

الأولى(كورنثوس)

للحياةعادلكنهدفنالثالثاقاْدفن

تلاميذهأماالسماءالىصعدالسماءإلىصعد

والمنقذالمخلصلقبلسعليهمنقذاْمخلصايدكان

صنعهالذى(المطبخ)هذافىالوثنيةالعقائدتداخلتكيفنرىوه!ذا

..ع!ثرالإثناتلاميذهولاالمسيحبهايأمرلمعقيدةليضعبولس

ونصارىالتوحيدنصارىبينالفرقووضعالقولهذاالقرآنحسملذلك

ذلك؟عنالقرآنقالَهماقيروانىياواسمع،التثليث
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ءَابَآءَنَآورعَلَيهِاثفَينَامَآنَئبغبَلقَالُوأاللَّهُانزَلَمَاَاتبِعُوألَهُمُقِيلَ!إذَاأ!ا-

(017:!)البقرة!يَهْتَذونَوَلَاشَئايَعْقِلُوتَلَاءَابَاَؤُهُمْاوَلَوْكَاتَ

وَجَذنَامَاحَشبُنَاقَالُوأالزسُولِلَ!إلَىاَللَّهُأنزَلَمَاَإلَنثَزتَعَالَؤأقِيلَلَاإذَا)-2

(401:!)المائدة!يهتَدُونَوَلَاشَئآيَغلَمُونَلَاءَابَاؤهُثماوَلَؤكَانَءَابَآءَنَآجعَلَيهِ

ءَابَآؤُنَا!يَغبُدُ!انَمَاوَنَذَرَوَخدَهُواَللَّهَلِنَعْبُدَاجئتنَاقَالُؤأ)-3

(0V:)الأعراف

اَلشيطَنُفَا"تبَعَهُمِنهَافَاَنسَلَخَءَايتنَاءَاتَيتَهُاَئذِئنَبَاعَفيهِثموَاَتْلُ)-4

173(:!)1!عراف!اَتغَاوِيفَمِنَنَفَ!

وقومنوحقوممعحدثفمانفسهيكررالتاريخأنالواضحفمنلذلك

..الشلاعيسىقوممعتثماهوموسىوقومصالحوقومإبراهيم

ثالثا:

رسالاتآخرهوالمسيحأنالمقدسالكتابأكدلقف:القيروانىيقول

.الأرضلشانالسماء

يقولالأناجيلفىنصيوجدولاالكذبشديدهذافىوالقيروانى

هوالعكسبل،الكذبةالأنبياءمنالتحذيرسوىالأناجيلفىيردولم،بهذا

وكما..بمحعدعيسى!وبشاردبمحمدموسىنبؤةمنأثبتناوكماالححيح

..الإسلامبنبىتعترفولمالنصارىجاءتبعيسىاليهوديعترفلم

http://kotob.has.it



42
مقارناتخمس

بعاً:را

نأزاعماًا!،عيسىوبين!الرسولبينمقارنةالقيروانىيعقدْ!

غيرأمروهوماتوكيف،أمهأوأبيهاسمأومحمدقبيلةيذكرلمالقرآن

..نبىلأىمألوف

ضعفعلىتدلفإنمادئتإنعقائديةسقطةفىالقيروانىويسقط

الرسولنبوةللشكمجالأىيدعلابمايثبتبذلكوهوالفكر،وتخبطالإدراك

.(الفاجربالرجلالدينهذايؤيداللَهإن)حديثهفىالرسولومدق!!،

قدالصحيحةالسئهكانتوإنالرسولنسبيذكرلمحقأالقرآنإن

وقعالتىالسقطةعنأما،الشريفةالنبويةالسيرةوكذلكبالمفصيلذلكذكرررَ

شرحقدوعيسىموسىأنبهاويقصد،الموتكيفيةفهىالقيروانىفيها

كمَابتهأتمواقدالأناجيلوكتابالتوراةكاتبأنيدلوذلكالمقدسالكتاب

موسىيكتبأنالمعقولمنفليس،عيمسىرفعأووعيسىموسىوفاةبعد

وكيفعليهالقبضتمكيفعيسىيصفأوالأناجيلوتصف،ماتكيف

زعمهم.حسبوقبرماتكيفثمصلبوكيفحوكم

الماضىفىوقعتالتىالأحداثتصفالتىكتبهمبشريةيثبتوهذا

أخرىجهةمنوليثبت،وعيسىموسىرسالةأثناءبوحىكتبتكتباًوليست

الوحىانقطعوفاتهوبعد!الرسولحياةأثناءوحيهنزلالكريمالقرآنأن

..(دينكملكمأكملتاليوم)القرآنجمععملياتسوىشيئأيكتبولم

فإنعيسىبنسبيسمىماواخترعتالَفتقدالأناجيلكانتوإذا

إنجيلَهمتىأفتتحالذىالوقتفىالنسبهذايذكرالمويوحنامرقسإنجيل

..المضاربهذاللقارئوسنعرضالنسببهذا
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-11لا،

3-/11-:فحه

ولوقا:متىإنجيلفىعيسىنسبتسلسل

ولوقا.متىإنجيلإلاعيسىنسبيذكرلم

الصلاةعليهإبراميممنالنسبوبدءالنسببهذاإنجيلَهمتىافتتحوقد

النسبمتىإنجيلأنهىلقد؟كيفولكن،للمسيحبالنسبوانتهىوالسلام

نسبأنهأى،المسيحيدعىالذىيسوعمنهاولدالتىمريمرجليوسفحتى

نأالجميعيقروحيثوعيسىيوسفبيقصلةأىهناوليسيوسفإلىيسوع

..أببلاعيسى

باَدموإنتيىبيسوعفبدءمتىإنجيلفعلَهماعكسلوقاإنجيلأنإلا

وسنضععجباًلوجدناجدولفىلوقاون!سبمتى،نسبوضعنافإذاالصتلا

متى:نسبمعيتماشىبمالوقانسبترتيبالقارئأعينأمام

لوقاوإنجيلمتىإثجيلنسببيق-مقارنةا

لوقاإنجيلنسبمسلسلمتىإنجيلنسبمسلسل

إبواهيماإبوإميم

إسحق2سحق2

يعقوب3يعقوب3

يهوذا14يهوذ4

فارض5فارض

حصرون6حصرون6

آرام7آرام.7

دابعمينا8دابعمينا8
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مقارناتخمس

نسبمسلسلمتىإنجيلنسب

نخمثون

01سلمون

1?بوعز

021عوبيد

3يممس،

ا!ف!الملك

سليمان

رحبعام

أبيا

آسا

شافاطيهو

يورام

عزيا

يوثام

آحاز

حزيا

منسى

آمون

يوثيا)السبى(

يكينا

لثألتيئيل

زربابل

بيهودأ

قيملياا

16

17

18

91

02

21

22

23

24

26

vv

28

92

03

31

rl

لوقاإنجيل

نخشون

سلمون

بوعز

عوبيد

غص

لملكاد

متاثا

مينان

مليا

الياقيم

يونان

يوسف

يهوذا

شمعون

لاوى

متشات

يوريم

اليعازر

يوسى

عير

المورام

قصم

آدى
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لروضةاردا
!5

لوقاإنجيلنسبمسلسلمتىإنجديلنسبمسلسل

ملكى33عازور33

نيرى34صادوق34

شألتبثيل35اْخيم35

زربابل36اليود36

ريسا37اليعانر37

يوحنا38متان38

يهوذا93يعقوب93

يوسف04يوسف04

شمعى41المسيح41

متاثيا42

ماَت3!ا

نجاى44

حسلى-45

ناحوم46

Soto I tv

مثاثيا48

يوسف94

نيا05

ملكى51

لاوى52

متثات53

هالى54

سفهـء055

نأمتىإنجيلقاللقد؟السابقالجدولفىمعىالقارئتمعنمل
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مقارناتخممى46

نأنرىونحنجيلاًوعشرونثمانيةهمعيسىإلىإبراهيممنالأجيالإجمالى

نأنرىكذلك..جيلاًوأربعينواحداًالجدولحسبذكرهاالتىالأجيال

كلذلكبعدليتفرعولوقامتىبينداودحتىإبراهيممنكاملاًتطابقاهناك

أنجبأنهوالمعروف(الملك)داودحتى..للاَخربصلةتمتلابأسماءجدول

(ناثان)هوداودابنأنذكرلوقاأنإلامتىإنجيلذكرهماوهذاسليمان

بنىأنبياءأحدهوسليمانأنمنالرغمعلى..لوقاجدولمنسليمانوأسقط

..ارميكلبنىالذىوهوإسرائيل

لوقاذكربينما،لعيسىجدأوأربعينواحداًذكرمتىأننجدذلكوعلى

..للمسيحجداًوخمسينخمسةللمسيحأن

يوسفابنالمسيحأنأساسوعلىليوسفعيسىنسبالجدولينأرجع

ولا..الأبعصبمنيكونوالنسب،أبيهليسيوسفأنمنالرغمعلى

يعبرلوقانجدلذلكالفاضحالتحريفسقطاتأحدوتلك..لعيسىأبيوجد

سنة،ثلاثيننحولَهكانيسوعابتدأولما))قولَهفىغريبةبجملةذلكعن

.((يوسفابنيظنكانماعلىوهو

نأيعتقدكانعاماًثلاثينوحتىالمسيحأنيزعملوقاأنذلكومعنى

لمعاماًثلاثينوحتىالمسيحأنهذامعنىفهل،ذلكيطنكانأوأبوهيوسف

.؟ولادتهمعجزةعنشيئأيعلميكن

،القرآنفىيذكرلملرسولنممبكانإذاأنه،للقيروانىأتوجهوأننى

الصلاةعليهالرسولمنسواءالأحاديثوبعضالنبويةالسيرةفىذكرلكنه

للرسولمختلفبنسبيأتىأنالقيروانىأتحدىفإننى،أصحابهأووالسلام

..ولوقامتىبينحدثوكما

التوراةكتابفىالأنبياءموتفإنالأنبياءموتمسألةإلىذلكبعدونأتى
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الروفمةردا

التوراةكتابةأنعلىتدلفإنمادلَتلووإنما،وفاتهموأماكنوفاتهموكيفية

موسىو!اةروىمنأنوطالا!موسى!عهـحدثوهذا،وفاتهمبعدجاءت

بل،موسىيكتبهالمأيدينابينالتىالتوراةأنذلكفمعنى،الفعليهوفاتهوبعد

كتابعنالتقديسصفةتنزعوبذلك،وفاتهقصةلناليروواوفاتهبعدجاؤاأناس

موسى.لنبيهاللَهقبلمنبهايوصىلموأنهاأيدينا،بينالتىالتوراة

ماعيسىيصفأنالمعقولمنفليس،للأناجيلحدثماهووكذلك

..دفنثمصلبحتىعاناه

إن)!تاللَهفيقولهذهالنسبلمسألةقاعدةوفعالكريمالقرآنإن

..:13(!)الحجراتاَلرِأتْقَنكُتمأ!رَمَكُزعِندَ

..أنسابأىَفيهمايذكرلاالأصلىوالإنجيلالأصليةأنأجزموأكاد

الواحداللَهوعبادةوالحرامالحلالتبينكتبهناكتكونأنهناكمعنىفلا

التىالشريعةمنليسفالنسب،ذاكأوالنبىنسبفيهايكتبثمايلأحد

ولاصَ!الرسولنسبعليناليقصالقرآنيكنلملذلك..لعبادهاللَهيبينها

.الرسولماتأوكيفسيموتكيفعلينايقصأوقبيلته

العربأنوخاصةكثيرةكتبفىذكرفقدص!الرسولنسبعنأما

ولَها،الوقتذلكفىأورباتعرفهلمعلماًتشكلهذهالأنسابمسألةكانت

قيمابنفيهيقول!الرسولونسبالأن!سابهذهفىومجلداتكتب

،منافعبدبن،هاشمبن،المطلبعبدبن،اللَهعبدبنمحمدهو:الجوزية

ابنفيد،بن،غالببن،لؤىبن،كعبابن،مرةبن،كلاببنقصىابن

بنمضر،ابن،الياش،بنمُركةبن،خزيمةبن،كنانةبنالنفئر،بن،مالك

..غدنان)1(بنمعد،بننزار،

..الجوزيهقيمابنالمعا-زاد)"(
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مقارناتخمس48

علىنسباًالأرضأهلخيروالرسولا!،إسماعيلولدمنوعدنان

..النسبهذافىالإطلاق

القيروانىاختراعاتاحدفذلك،كنىرجلقبرفىعيسىدفنعنأما

نأتعدولاالمسألةبل..المزعومةالأناجيلمنأى3فىنصبهايردلموالتى

ولكن،يملكهقبرفىعيسىدفنالإمبراطورمنطلبالغنىالرجلهذايوسف

..سيدفنأينيعلمعيسىيكنلم

خامساَ:

كتابفىتكررحيث،السابقةالكتبمنالقيروانىسرقهالسؤالهذا

تموقد(المقدسالكتابوحى)كتابفىتكررثم(؟معصومالقرآن)هل

..1()هذهكتبناإلىفليرجعشا،ومنباستفاضةذلكعلىالرد

تعدولاهذافىالمسألةإن،ذلكعلىالردللقارئسنوجزفإنناذلكومع

اسمسنجدلوقاإنجيلفىعيسىنسبلجدولمثلاًرجعنافلوالأسماء،تكرار

..الإسخريوطى)2(يهوذاغيرهذامراتثلاثتكررقديهوذا

وهناك،موسىأختومريم،المجدليةومريم،عيسىأممريموهناك

سمعانأسمأنحتى،ذلكمنوالكثيرالتلميذ،ويوحنا،المعمدانيوحنا

فما،المسيحصليبحاملأسمهو،نفسهعلىالمؤلفدضاه،الذىالقيروانى

تردلموأنهخاصة،مريمأخووهارون،النبىهارونهناكيكونأنإذنالضرر

..أسمائهمأومريمأ!ثقاءيذكردليلأونصوصأى

..المؤلف-معمومالقرآنكتابعلىالرد)1(

..المؤلف-المقدسالكتابوهىكتابعلىالرد)2(
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الثالثالباب

أُوتُواْاَّلذِينَمِنَوَلَتَشمَعُفل!كاا

كا3يزبر!3

عص-ص،

وَمِنَقتلِ!تممِنالكِتبَ

جييءَ-"م!!!ا!3
اذهـكثيراالترَكواالذيفَءا

أ"ا

،َيwكاأ --5لم-َ-اَ
ذالِثَفإِنولتموالصِبرواوإِنءَلا

"!.)

م!-لم-!يم

لِأِبحً!!1مولصلأعزهـامِن َُ!--

أ،أأ

اة،ء

أ؟لأأأ

186!:عمران)الأ!أ

إ!!لىألمق!ل!ص-لى*لأ3س!أفال!إكأ?-ت!رص:ص!ا
---س-ءَ*.-.-ست-ص+ء-ضص!?.-يرة
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الروضةردا

الثانيةالمقارنات

51

بالذنوبملوثةكانتالقرآنصورهاكمامحمد)حياةعنوانوتحت

(والآثام

الفصلمذافىنرىسوفونحنالقيروانى،تهذاالثانىالفصلجاء

علىالَهجومسبقوكما!،الرسولعلىالشديدالَهجومفىبالغواأنهم

علىالشديدالحقدعلىهذاويدل..عامبوجهالإسلاموعلىالكريمالقرآن

كماالتبديلأوالتحريفأيادىتنقهلمالذىالقيمالدينبهذايرتبطماكل

وَاَلْمُشرِكإنَاَثكِتضافلِمِنكَفَرُوأاَئذِينَلَزيَكُنِ)..وكتبهمدينهمفىحدث

قَئيِمَةكُتُصبفِيهَا!مُّطَهرَةمُحُفُايَتلُوأاللَّهِفِنَرَسُو،!،اتبَثنَةُتِئهمُتَا8حَتىمُنثكِنَ

إِ؟امووؤوَمَآ!الْبَئنَةُجَاَءَ!مُمَابَغدِمِناِلااثكِتتاوتُوأاثذِينَتَفَزقَوَمَا!

دِينُوَذَالِكَاَلربهَؤةَحوُيؤتُوأالضلَؤةَوَيُقِيمُوأحُنَفَاَءَالذِصنَلَهُمخلِصِرنَاللَّهَلِيَعْبُدُوأ

فِيهَاَجخلِدِينَجَهَنوَنَارِفِىوَالصُترِكنَاَثكِتتاقلِمِقكَفَرُوأالذِينَان!اتقَيمَةِ

4ً
..ا-6(:)البينة!!شَزاَثبىئِةِهُتماوْلبكَ

ثقلتحتالزمنمنفتوةعاشمحمدأأنيقررالقرآن:القيروانىفيقول

بلالخطأمنمعموماًيكنلموأنهالضلالفىعاشوأنه،بالذنبالشعور

لذنوبهالغفرانيطلبأنمنهطلباللَهوأنوالاَثام،الذنوبمنالكثيرأرتكب

..الاَثاممنحياتهوخلوالمسيحطهارةالمقدسالكتابأكدبينما،الكثيرة

ألَرْلَشرَخ)القرآنقالالذنوبثقلتحتمحمدحياةجهةمنأولاً:

ا-3(:!)؟لثرح!ظَقرَكَانقَضَاَئذِئ!وِزْرَكَعَنثَوَوَضَعْنَا!صَذرَكَلَكَ

http://kotob.has.it



52
القرآنممووهاك!امحمدحياة

الشعورأثقلررر..والذنوبالاَثامبمعنىالقرآنفىوزركلمةوذكرت

..أنينهصوتسُمعمحمدظهربالذنجب

وَاَلصحَن!):القرآنقال..الضلالفىمحمدحياةجهةمنثانياً:

آطاوَكمِنَخَؤئكَوَلَلأخِرَةُ!فَكَوَمَارَئكَوَدعَكَمَا!سَجَىاذَاوَاَئهْلِ

ضَآلا"وَوَجَدَكَ!ئاوَىيَتِيئاجمَذكَالنم!فًزضَئرَئكَيُغطِيثَوَلَسَؤلىَ

..ا-7(:!)الفحى!فَهَدَى

صِرطَ!اَلْصُنشَقِمَاَلمغزَطَاَهْدِنَا):الفاتحةسورةفىالقرَانفىونقرأ

6-7(!)الفاتحةاَلضآِلنَعَلَيهِزوَ!غَوْاَلْمَغْضُوبِعَلَيْهِتمأنعمْتَاَئذِصنَ

هموالضاليناليهود،همعليهمالمغضوب:مخلوفحسنينالشيخويفسر

ضالأمحعداًوجدالفهأنيؤكدوالقرآن،الضلالفىأشباههموكذا،النصارى

نصرانياً؟كانأنههذايعنىؤ،لى

..عمرهمنفترةالضلالفىعاثىأنهالمؤكدالأمرإن

اَنمُذلِر!يَإ!ه!):القرآنقالالرجزفىمحعدعيشةجهةمنثالثاً:

..(5-ا:!)المدثرفآفجُرْ!لزجْزَوَاَفَطَفِز!وَثيَابَكَفكَبز!وَرَئكَفَا"نذِزقُز

النصهذاالعلماءكبارجماعةعضومخلوفحسنينالشيخويفسر

والرجز،المذاممنالنفستطهيرعنكنايةفطهرثيابك:فيقولالقرآنى

للعذابالموجبةالماَثمهجرفاهجر:

للعذابالموجبةالماَثمفىيعيشوكان..للتطهيرحاجةفىكانفمحمد

..القرآنيقولكمابهجرهااللَهطالبهأنإلى
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الووفعةداو
53

الَياقيإلىاجت!وح،حياتهطولىوالآثامالذلْوبارتكابهمن:رابعاً

مَااللَّهُئِيَغْفِرَلَكَئبِينُا!فَتْخالَكَلَتَحْنَاانا):القرآنقالالغفرإنطلبوإلى

(12:!)الفتحتَأخرَوَمَاذَنبِ!مِنتَقَامَ

.القرآنصورهاكماوالاَثامبالذنوبالمغلفةمحمدحياةهىهذه

اا!دايةإلىحاجهفىوكانالسليمالطريقعنمحمدأنحرفمافكثيرا

نأيدعَىمنفادحاًخطاًويخطئ..الغفرانطلبوإلىالمستقيمالصراطوإلى

..القرآنتعاليممنليستمحمدعصمة..الخطأمنمعصومأكانمحمداً

:الرسوليوحناعنهقالكماخطيةبغيرولدفقدالمسيحيسوعاًما

..3/5يوحنا((خطيةفيهوليسخطايانايرفعلكىأُظهرذاكاْنوتعلمون))

لمالذىجعللأنه)ا:الرسولبولسعنهقالكماخطيةيعرفولم

..(5/2:كورنثوس2)((فيهاللَهبرلنصيرلأجلناخطية..خطيةيعرف

..دعيتملَهذالأنكم)ا:الرسولبطرسعنهقالكماخطيَةيفعلولم

لمالذى..خطواتهتتبعوالكىمثالاًلناتاركاجلنالاًتألماًيضاًالمسيحفإن

..(21-222/:بطرس1)((مكرفمهفىوجدولاخطيةيفعل

وحدهللَهالعصمة..واخدةخطيةيفعللملاْنهقطالغفرانيطلبلموهو

عاشالذىمحمدعكسعلى((الخطأعنومنزهامعصوماًكانالمسيحويسوع..

..والأَثامالذنوبفىغارقاًوكان،خطاياهبثقلوشعر،الضلالفى

!!!!!!

القارئليعلمقالَهماكلأكتبأنتعمدتولقد،القيروانىتساؤلانتهى

مذاصدرفىمدفونةوشرحقدكميةأىالسواء،.علىوالنصرانىالمسلم

كمذا،إفئتئىعُلمالنصرانف4فإن،الإسلامقبلللنصرانيةيسئالذىالقيروانى
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..بهكفرلمنحتىالَهدايةإلىدعىبلالقولفىفاحشأيكنلما!فالمسيح

وتبغضقريبكتحب:قيلأنهسمعتم))5/43:لإصحاحمتىيقول.

إلىأحسنوا،لأعينكمباركوا،أعداءكهأحبوالكمفأقولأناوأما..عدوك

..((ويطردونكمإليكميسيئونالذينلأجلوصفوا،مبغضيكم

:2/1الإصحاحمتىلسانعلىالمسيحقالَهماالقيروانىهذايقرأألم

ولماذا-تدانونتدينونبهاالتىبالدنيويةلأنكمتدانوا،لالكىتدينوالا)ا

!هاتفطنفلاعينكفىالتىالخشبةوأما،أخيكعينفىالذىالقذىتنظر

عينك؟فىالخشبةوهاعينكمنالقذىأخرجدعنىلأخيكتقولكيفأم..

((عينكمنالخشبةأولا"أخرجمرائىيا

مملمنالمسيحوصفعليهتطابققدالقيروانىهذاأنرأيتفقدلذلك

..(المرائى)وصفتحتأمثالَه

12/36الإصحاحمتىفىالمسيحقرليقرأأوالقيروانىسععانيسم!!ألم

..الدينيومحسابأعنهايعطونسوفالناشبهايتعلمبطالةكلمةكلإن))

..((تدانوبكلامكتمبرربكلامكلأنك

وأدينةمنشيئايعىولايسمعلاشاكلتهعلىومنالقيروانىسمعانإن

نبيه.ومايامن

:نقولالقيروانىعلىورداَ

وَوَضَغنَاعَنر)ص!الرسولالىالخطابيوجهنج!اللهإنأولاً:

-r:)ال!ثرح!!انقَضَظَفرَكَائذِئ!وِزرَكَ r)كتابهفىعياضالقاضىفيمَول

ابنفِلومهِالنبوةقبلذنبكمنسلفماقيل:الآيةهذهشارحاً(الشفا)

http://kotob.has.it



55الروضةودا

ذلكولا،وعُصممنهانبوتهقبلحفظأنهمعناهقيل:قتادةوقالوالحسنزيد

الرسالَهأعباءمنذلكأثقلمابذلكالمراد:السمرقندىوقال..ظهرهلأثقلت

..بلغهاحتى

يعنىوزركعنكووضعناقونهفىالضحاكسمعت:الطبرىتفسيروفى

..فيهكانالذىالشرك

أنقَمىَظَهْرَكَائذِئ!عَنروِزْرَكَوَوَضَغنَا):قولَهفىزيدابنوقال

:2-3(!)الشرح!

وفى،فوضعهينبأأنقبلكانالذىذنبهلَهوغفرصدرهلَهشرحقال

الثقيلحملَهالبعيرينتقضكماوجهدهأتْقلَه:قالظهركأنقضالذىقولَه

..سميناكانأنبعدنقصايصيرحتى

أنينه،صوتسُمعحتىبالذنبمحمدشعورعنالقيروانىقولعنأما

تحتتارةالأولينآباؤهأخترعوكمايقرأ،ولميدرىلارجلإرهاصاتفتلك

فلمعناأما،كتبهمفىأضافوامافأضافوامزيفوحىتحتأخرىوتارةرؤية

أنالتفاسيرمنأىفىعالمأىكتبأوالصالحالسلفمننمسمعاْونقرأ

بالذنبلشعورهأنينهصوتسُمع!محمد

كانهلبلَهفىيتساءلعندماواضحبشكلجهلَهيظهرالقيروانىوهذا

التخلفمنكثيرعنتنمأسئلةعلىنجيبلاونحن..نصرانيأالرسول

..أسبابهنعلمنحنالعقلى

القرآنمناستخرجهاالتىالاَياتاستعراضبعدالقيروانىأبرزلقد

بالذنوبمغلفةكانتمحمدحياةأنفيقول..غليلَهبهيشفىقدماليحلل

..السليمالطريقعنانحرفمافكثيراالقرآنصورهاكماوالاَثام
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إِ!أرْسَلْتَثَوَمَآ)تعالىقولَهفى!اللَهقولتقرأألم..أتوجهوإننى

..رحمةوصفاتهرحمةحياتهفكانت!)الانبياء:701(للْعبمِرر!رَحْمَة

ألَزلَشرَحْ)القرآنفى!تالمولىأوردهاالتىا!يةفىالقيروانىيعألم

ذِكْرَكَلَكَوَرَفَعْ!نَاظَهْرَكَانقَضَالذِئ!وِزْرَكَعَنروَوَضَعْنَا!صَدْرَكَلَكَ

هذهشرحوفىص!،الرسولذكررفع!اللهأنأى!)الئرح:ا-4(

محمفالفهإلاإلَهلاقولفىمعىذكرت..ذكرتإذااللّهيقول:الجزئية

..اللّهرسول

!فلذلك!اللّهعند!اللهرسولمنزلةيبينوهذا،الاَذانفىوقيل

:132(.عمران!)آلوَاَلرسُولَاَدلَّهَوَاطِيعُوأ)الرسولطاعةمنطاعتهك!ةَاللّهجعل

عَلَىيُصَفونَوَمَتبحَتَهُواللَّهَان)!اللَهقولالقيروانىسمعانيقرأألم

يُخيكُمُفَاتبِعُوئاَدلًهَكُنتُزتُحِبونَانقُل)ض!وقونه56(،:)ا!حزاب!اَلئئ

..31(:عمران)آل!اَللَّهُ

.4(0:!)الحاقةكَرِيي!رَسُولىلَقَؤلُإئةُو)بالكريم!اللَهوصفهلقد

(4:!)القدمخُلُؤعَظِيي!لَعَكَلَ!إنكَ)!الرسولخلق!ثاللَهيمدحألم

اللَهأنزلوالذىالرسالةأيامقريشبكفاريتشبهالقيروانىسمعانأنإلا

.184(:عمران!)آلقَثلِكَئِنرُسُلفَقَدْكُذبَ!ذبُوكَفَ!ن)يتلىقرأناًفيهمتج!ة

وبينوكَأِالرسولبينالقيروانىسمعانوضعهاالتىالمقارنةإلىنذهب

المسيح،للسيدخطيةوجودعدمعنيقولَهعماأتكلمِلاوأنا..السنلاالمسيح

عمادهووالاستغفارجاءواكلَهمالرسلإن..واحداَشيئأهناأقوللكنى

يطلبلمفهوالسنِلا،المسيحكانوكذلك،للناسويعفمونهيرددونه،رسالتهم

الصلادأساسمنالإستغفارجعلبل،فحسباللّهيستغفرواأنالناسمن
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ليتقدسالسماواتمنالذىأبانا"ْ:بالأناجيلجاءماحسب،المسيحية

خبزنا..الأرضكذلكالسماءفىكمامشيثتكلتكن.،ملكوتكليأت..إسمك

..."لناللمذنبينأيضآنحننغفركماذنوبنالناوأغفر..اليومأعطناكفافنا

يقولوها،أنأتباعهالمسيحأمرالتىالمسيحيةالصلاةكلماتهىهذه

قيرونى؟يانهاللَهغفرانيطلبلاحتىيح!لىلاالمسيحكانفهل

بشرأليسلأنهيخطئلمالمسيحأنبالقارئيذهبأنيريدالقيروانىإن

المسيحِرسالةجعلماالأناجيلفىأضافواأخرىناحيةومن..يخطئحتى

يقولهماذلكمثال،العنفإلىتدعورسالة،والرحمةللتسامحتدعوالتى

الأرضعلىسعلاماًلألقىجئتأنىتظنوالا..33/01الإصحاحمتىإنجيل

أبيهضدالإنسانلأفرقجئتفإنى..سيفاًبلسلاماًلألقىجئتما..

..حماتهاضدوالكنةأمها،ضدوالابنة

فماذاالاْرضضلىناراًلألقىجئت):12/46الإصحاحلوقاإنجيلويقول

أنىأتظنون؟تكملحتىِأنححروكيف..أصطبغهاصبغةولى؟إضطرمتلوأريد

الاَنمنيكونلأنهانقساماَ،بل:لكمأقولكلا،؟الأرضعلىسلاماًلأعطىجئت

..ثلاثةعلىواثنان،أثنينعلىثلاثةيكونلأنهمنقسمينواحدبيتفىخمسة

..الأمعلىوالبنت،البنتعلىوالأم،الأبعلىوالابنالابنعلىالأبينقسم

للَهالخفاياغفرانتجعلواأنالمسيحيأمركمألمالقيروانىلىوليقل

المسيحمنالخفاياغفرانوجعلتمذلكبعدجئتمثم،صلاتكمفىِوجعلَها

أعمالالخلايا،لغفرانيسوعاسمعلىواحدكلوليعتمدتوبوا.رباَبإعتباره

..2/38:الرسل

ضجبكأ-.حا-ضق5!يتحرفكيففيهومادينهعنيتحرىلاالقيروانىإن

ني!ثضا%!تف!يخف،رنمولَهووحايادينهبتعاليمجاهلاًكانوإنفهودينه
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لَنممجمِلُوهَاثُئمالئؤرَلةَحُئِلُوأآلذِفىَمَثَلُ):قرأنهفىاللهومدق،دينهغير

لَاوَاللَّهُالئهِدايَتِكَذبُوأآلذِفىَانقَؤسِمَثَلُبِنسَأشفَازاجانحِمَارِنحَمِلُكَمَثَلِ

:5(!)الجمعة!الط!ونَانقَؤمَيهدِى

فى!الفهلقولالمفهومالمعنىأنفىالقيروانىسمعانلقولوأعود

فإنالنصارىهمبهاالمقصودوأن(الضالينولا)كلمةوفىالفاتحةسورة

يحددلمالقيروانىأنإلا،النصارىبهاالمقصودالضالينكلمةفإن،حقهذا

منالضالينهممنحددقدالقرآنولكن،النصارىمنالضالينهممن

بالنسبهالوضعنفسوهو،النصارىعمومعلىمطلقاًالأمريجعلولمالنصارى

..عليهمالمغضوبهممنحددالقرآنفإنأيضاًلليهود

اناقَالُؤأائذِيفَوَمِفَ):!اللَهيقولالنحارىمنالضالينفعن

الْعَدَاوَةَبَيْنَهُمُفَا"غرَتنَابِمِهذُضِرُوأئِئاحَظافَنَسُوامِيثقهُزأخَذْنَانَصَرَئ

..(41:لماندةا!)لْقِينَةا!وْسِاكَثبَغضَآءَوَا

ز!ف!فِنإلَهِمأنزلَوَمَآوَآلإيخيلَالئؤرَدةَأقَامُوأأ+!مْوَلَؤ)!ويقول

مَاسَآءَوَكًثِزئِثهنم6مُقتَصِدَأئةئِنْهنمأزجُلِهِرجتَختِوَمِنفَؤقِهِزمِنلأحلُوأ

..66(:!)المائدةيَغمَلُونَ

الئؤرَدةَتُقِيمُوأحَقثَئءًعَكَلَشتُمآلْكِببَأفلَقُل)!:ويقول

زئِكَمِنإلَيكَأنزِلَفآئِ!مكَثِيرأزئِكُئم+وَلَزِلدَثفِنإلَعكُمانزِلَوَمَاوَآلإيخيلَ

:68(!)المائدة!آثقَؤسِآثكفِرِفىَعَلَىسَتَا8فَلَاوَكُفرمطُغيتا

القيروانىسمعانشلالةعلىهمومنالناسمنالصنفهذاالكريمالقرآنوحدد

.64(:)الماندة!وَكُفْرمجطُغْيتارئِكَمِنالَثكَانزِلَمآئِنْهُمكَثِراوَلَريدَست)فقال

الكتابأهليخاطبنج!فاللَه،القيروانىيفهمهكانإذاواضحوالمعنى

http://kotob.has.it



الروضةدار
95

الحقيقيةالتوراةتكونحتىالنصارىدينأواليهوددينعلىليسوابأنهم

التىموسىتوراةهذاومعنى،لَهمالحقيقىالإمامهماالحقيقىوالإنجيل

بالرسولالإيمانهذاكلوبجانب،أختفىالذىعيسىوانجيلأضاعوها

..عليهأنزلوماوالسلامالصلاةعليهمحمد

إن):تعالىاللَهيقول،التحريفقبلفيماوالنصارىاليهودعنوماذا

وَاَلْيَؤسِبِاَللهِءَامَفَمَنوَاَلنصَرىوَاَلضئونَهَادُوأوَاَئذِجمتَءَامَنُوااَلذِجمتَ

96(:!)الماندة!مَحْزَنُونَهُثمعَفئهِزوَلَاخَؤثفَلَاصبحاآلأَخِرِوَعَمِلَ

وإذا،المائدةسورةفىك!هَالمولىأمرهالذىالفصلالقولإلىولنذهب

بالغة،بدقةشئكلوتشرحتوضحلوجدما،الاَياتهذهفىالقارئتمعن

وَلَااَثحَفغَيردِينِحُثمفِىتَغلُوألَااَثحِتنبيأهْلَقُلي):!اللَهيقول

اَلشبِيليِ!سَوَاَءِعَتوَضَلوأ!ثِيراوَاضَفوأقَثلُمِنضَلوأقَذقَؤسافوَآءَتَتبِعُؤأ

ذَالِكَمَزيَرَاَتنِوَعِيسَىدَاوُودَلِسَانِعَكَإشتَرءِيلَبَىمِن!فَرُوأاَئذِ-فىَلُعِى

فَعَلُوهُجمُّن!معَنيَتنَاهَوْتَلَا!انُوأ!يَغتدُوتَو!انُوأعَصَوأبِمَا

!فَرُوأجاَئذِينَمنهُزيَتَوَئؤتَ!ثِيرُاتَرَى!يَفعَلُوتَ!انُوأمَالَبِئْسىَ

وَلَؤ!خَلِدُونَهُتماَلْعَذَابوَفىعَلمهِزاَللَّهُسَخِطَأنأنفُسُنملمحرْقَذمَتْمَالَبِئسَ

!ثِيرًاوَلكِقاوْليَاَءَاَتخَذُوهُئممَاإلَيهِأنزِلَوَمَآوَاَلنشبِاَللهِيُؤْمِنُوتَ!انُوأ

وَإَئذِجمتَاَثيَهُودَءَامَنُوألفذِينَعَدَاوَ"اَلئاسِاشَذلَتَجِدَن5!قَشِقُوتَمَنهمْ

ذَالِرنَصَرَىاِناقَالُؤأاَئذِجمتَءَامَنُوألفذِينَئوَ؟"اترَبَهُروَلَتَجِدَصثاشْرَكُوأ

إِلَىانزِلَمَآ!سَمِعُوأوَاِذَا!يَشتَ!برُونَوَانهُزلَاوَرُفبَانامِنهُرْقِشِيسِىبِا"ن

ءَامَئارَئنَاَيَقولُونَاَلحَقِمِنَعَيفُوأمِمااَلذمْعِمِفَتَفِيضُاغيُنَهُزتَرَىاَلزسُولِ

ناوَنَالمَعُاَفحَقِمِفَجَاَءَنَاوَمَابِاَدلهِنؤْمِنلَالَنَاوَمَا!اَلشهِدِبئَمَعَفَاكئثنَا

(7748-:)الماندة!!لضبحِرنَاَلْقَؤسِاَمَعَصَئنَاخِلَنَايُدْ
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على!وضعهاالتىالمثرطيةتلكلعرفالفهلكلماتالقارئتمعنفلو

وأيحتملمافوقالنصتحميلليستالمسألةوأن،الحقالنصارىأواليفود

..معناهغيرفى

فقالنصارىأوهوذاًكانواسواءالكتابلاْهلالخطبنجِ!اللهوجهلقد

الدينفىوالغلو171(،!)النساء:دِ!نِحُثمفيتَغلوالَاالْحِتضيَإفلَ):اهم

تشدد:المعاجمفىفالغلوالاعتدالحدجاوز:اللغوىومعناهالتطرفمنبعهو

وأفرط)1(الحدوجازوفيه

الذىوالغلوتوراتهملتحريفاليهوددفعالذىالتطرفأنهذاومعنى

ربهيناجىوهوصراحةالمسيحقولرغمآلَهةثلاثةالفهلجعلالنصارىدفع

..17/3:يوحنا(وحدكالحقيقىالإلَهأنتأ

وحدهوإياهتسجدإنهكأللربالمسيحقولالقيروانىسمعانيقرأألم

01/متىتعبد( 1f..

أشَذلخدَن)!:قولَهفىالمائدةسورةفىالفاصلةل!ياتنعود

موَد"اقْرَلَهُصوَلَ!تَجِدَلتاثرَكُواوَالذِتَاثعهُودَءَامَنُوائِلذِئَعَدَاوَلمالناس

..82(:)الماندة!نَصَرَىاناقَالُؤاالذَ-تَءَامَنُوائِلذِينَ

الذينوهمللمسلمينمودةالناسأقربعنللرسولموجههناالخطاب

.يستكبرونلاوأنهموركباناقسيسينمنهمبأنذلك؟لماذا..نصارىإناقالوا

ترىالقرآنوهوالرسولإلىأنزلماسمعواإذالأنهم؟يستكبرونلالماذا

الحق.اْنهعرفوامما؟الدمعمنتفيضأعينهملماذا..الدمعمنتفيضأعينهم

لاواحداللَهوأنحقوأنهعليهأنزلالذىوبالكتاببالرسوليؤمنونفهم

الوسيطالمحبم)1(
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اضىالشاهـينمعيكتبهمأناللَهيدعونفهملإيمانهموتصديقا..نهشريك

الذأنأوابسيحألوهيةفيهنعْىالذىوالقرآنالخاتمورسولَهاالرسالةصدق

..بمحمدعيسىبمثارةويؤكد،ثلاثةثالث

باللاتينيةتعنىوالتىإنجيلحكمةبأننجزمنكادفنحنلذلك

اعنيسةاآباءأو)هاالتىالبشارةكلمةمعنىماولكن..البشارةاليونانية

هىبمثارةلكلمةالحقيقىوالمعنى..الحقيقىموضعهاغيرمكانفىالأولون

بأنهاالكنيسةآباءزعمكماوليس..الخاتمالتبىوجودلقربعيسىبشارة

المولى!قالوكماإلا..البشرىمنبهيبشربماعيسىيأتفلمالخلاص

إليكُومُّصَذِفاآللَّهِرَسُولُإِقإشؤءِيلَيَبَنِىمَ!يَمَاَبْنُعِيسَىقَالَ!إذْ)كتابهفى

جَاَءَهُمفاَئاأحمُدُاَحْمُهُوبَغدِىمِنقِيَا8بِرَسُولوَمُبَشِئرااَلتؤرَدةِمِن2َيَدَبَينَئِمَا

(6:)الصف!!ئبِرنُسِخرُهَذَاقَالُوأبِاَثبَئتَتِ

بهجاءتمانصمعتتطابقوهىالمسيحقالَهاالتىالبشارةهىهذه

قالَهمامنهاونأخذ،الكثيوةعيسىِنبؤاتعنقبلمنبيناكماالأناجيل

ولكن،لكملأقولأيضاًكثيوةأموراَلىإن):16/12الإصحاحيوحناإنجيل

فهو..الحقروح،ذاكجاءمتىوأما..الاَنتحتملواأنتستطيعونلا

بهيتكلميسمعماكلبل،نفسهمنيتكلملالأنه،الحقجميعإلىيرشدكم

..(ويخبركملىممايأخذلأنه،يعجفنىذاك..آتيةبأمورويخبركم..

لالأنهأالحقجميع)إلىأتباعهيرشدلمالمسيحأنالنصمنونفهم

بعدرسالةفلاجميعاًالنبواتمتممالأخر،ينتظرواأنوعليهم،الاَنيتحملون

..رسالته

كث(لربخ!-تبثارزثبوتالنصهذاإن:هذافىالمسلميقعلماءوقال

تش-4"ستيي!!ركى1المسلميقالعلعاءالقوليسْلموالمالنصارئعلماءأنإلاك!،
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الإسلامفىجميعأالنمارىكخلالتفسيريةالناحيةمنصحيحأكانلو

وهوالقدسالروحأنها(الحقالروح)حكمهالنمارىعلماءفسَرفقدوبالتالى

..جبريلالملاكالمفروض

ذاته،يوحناإنجيلفىنفسهينقضالنصارىعلماءمنالقولأنإلا

أحدوليسأرسلنىالذىإلىماضىفأناالآنوأما):16/15الإصحاحفيقول

..قلوبكمالحزنملأقدهذالك!قلتلأنىلكن..تمضىأينليسألنىمنكم

المعزىيأتيكملاانطلقلملأنهأنطلقأنلكمخيرإنهالحقلكمأقولولكنى

نأبمعنى(إليكمأرسلَهذمبتإذاولكن..(اليونانيةالفارقليط)وهى

زمنفىأو،الأرضعلىيتعاصرانأوالمعزىمعيجتمعأنيمكنلاالمسيح

قيلوكما..رفعهقبلالمسيحمعكانالقدسالروحأنالملاحظةومعواحد،

وقالنفخهذاقالولما(يرتفعأنقبلالقدسالروحمذافيهمنفخالمسيحإن

..02/22يوحنا(القدسالروحأقبلوالَهم

عندمنالذىالمعزىجاءولتى)قولَهفىيوحنايدعىكثايجوزولا

ينتظرلاأنبياءهإلىاللهرسولالشلاجبريللأن(لىيشهدفهوينبثقالله

..الأبعندمنيرسلَهحتىالمسيح

التلاميذعلىتنزلالذى-فإنالتفسيرهذالتأييدالفصلوالقول

يقللمالرسا!أعمالتقولكحاالمسيحرفعِمنيوماًخمسينأى)الخمسيق

الأتى)فىالمسيحقالوكماالأبمنسماعاَولانفسهمنلا..(شيئالَهم

هذاليس..أيديهمعلىالمعجزاتوإجرا،تأييدهمهودورهكانوإنما(بعده

هوللمسيحالحقه.ةالبثأنقلناوكماوإنماالاسيبشرالمسيحبعدالأتىهو

..عليهالمنزلوالكتابص!اللهرسول

فارقليط-)اليونانيةفىوهىذاتهاالمعزىلكلمةذلكبعدتأدق
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Parakletos)بعدهيأتىمنعلىالمسيحأطلقهاوالتى..

هوالفارقليطأنعلىنصحينالإنجيلكاتبيوحناأنفيهلاشكومما

الفارقليطبهاسمىالتىالقدسوروحالحقروحبينخلطقدجبريلالقدسروح

الحقوروح،الحقروحالأخرىالمواضعكلفىوهىالموفعهذافىواحدةمرة

استبقتاللغاتبكلالأناجيلترجماتأنالعلمء..القدسروحهىليست

بهاالمترجماللغةإلىمعناهاترجمةفىللتورطتحاشياأصلَها،علىفارقليطلفظة

الترجمةوقالت()فارقليطالقرنهذاأوائلحتىالعربيةالترجمةقالتفقد..

.{le.paraclet}:الفرنسيةوقالت،(بارقليط)العبرية

وأ(المدافع)الألمانيةفقالتالترجمةتهذهتصدتمنالأوربيةاللناتومن

الناصح)بمعنىالإنجليزيةفىوجاءت(FURSPRECHER)(الشفيع)

المواسىبمعنىالمعزى:الانجليزيةوقالت(COUNSELLOR}(المضير

(COMFRTER)المعزىكلمةلتصنعالعربيةالترجمةأخذتهاوالتى..

فىتعنىفارقليطأنقالوا(السُريان)أنقالوافقدالمسلمينعلماءأما

يقرأهاحينهذاخطورةإلىالنصارىعلماءأنتبهوقدأحمد،اليونانية

اليونانيةباللغةاهمعلمولا-أحمداسممعنىيعرفونالذينالشرقيونالمسيحيون

..المعزىبمعنىترجمتولذلكالسريانيةأو

الوهابعبدأحمديقول42الإصحاحأشعياءلنبؤةهامتوضيحوفى

أثبت:فيقول(الحقروحالمعزى)حديثعنيوحناإنجيلشارحاًانفراد

نأنجدالواقعوفى(مؤمنإنسان)هوإنماالحقروحأنرسائلَهفىيوحنا

وصفأنذلكبمحمد،يؤمنلامنكلتتحدىوثيقةهوإنماإشعياءسفر

ظهورهبعدوحالَهم،مجيئهقبلوحالَهمخصائصهموقومهالنبئلَهذاأشعياء

بأنالتسليمإلىنفسهمعمخلصاًالإصحاحهذايقرأمنكلهذايقود،بينهم
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سفرمن42الإصحاحفيقول!،الرسولعلىإلاتنطبقلاالأوصافهد؟

..متكاولمعنىمنفقرهكلتتكونفقراتإلىتقسيمهيتموحينإشعيا،

فتقولورسونهاللَهعبدبأنهأشتهرنبىعنالأولىالفقرةتتحدث-1

نفسىبهسرتالذىمختارى..أعضدهالذىعبدىذاهوأالأولىالفقرة

يقللأولم(عبدىأكلمةنلاحظ..(للأممالحقفيخرحعليهروحىوضعت

..إلهأوأبنى

بهاجاءالتىالشريعةوتكتمليسودالدينأنالثانيةالفقرةتبين-2

النصارىعلماءكليعلمهماهذا-الواضحومن..بعدهمنوليسهوعهدهفى

منالكثيرعليهادخلفقد،المسيححياةفىتكتمللمالمعاصرةالمسيحيةأن-

تتحدثالذىالنبىلكن..بولسوعملالكنيسهرجالوعملالتلاميذعمل

وجودهفىالدينويكتمل..عهدهفىالشريعةاكتمالتؤكدأشعياءنبوءةعنه

فما،إفافةأوحذفبعملداتتقومأناللاحقةالأجمِالتستطعِلابحيث

فىالحقيضعحتىينكسرولايكللاأالسفر:فيقول،التطبيقإلاعليها

بينما،!ثريعةالنبىلَهذاأنلنايبينإنه،شريعتهالجزائروتنتظر..الأرنى

منيحافظالأخلاقمنبمجموعهجاءلكنه،!ثريعةتهليسالمسيحأنالمعلوم

وصاياهلأخروطبقالتطبيقهابهالمؤمنينويدعو..موسىشريعةعلىخلافي+،

الكتبةجلسموسىكرسىعلىأ:فيقول23:1/3متىةش*لجلفى

حسبولكن..وإفعلوهفاحفظوهتحفظوهأنلكمقالوامافكلالفريسديزن

..(يفعلونولايقولونلأنهمتعملوالىْأعمالَهم

يكملحتىالناسمنالنبىهذايعصماللَهأنالثالثةالفقرةتبين-3

)أنا:الفقرةفتقول..دينهيكتملحتىيقتلولنيموتلنأنهإى،رسالته

(.للأممونوراًللشعبعهدأوأجعلكوأحفظكبيدكفأمسكبالإسضوتكإ!إلىِب
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سريعاًوانكسركللمحقد،المسيحعلىتطبيقهيمكنلاهذاأنالواضحومن

فىاختلفدعوتهبدءمنوجيزةفترةبعدقتلأنهتزعمالأناجيلأنإذ

الثلاثتتعدىلاأنهاإلاتزيد،قدأوونصفعامبينالمسيحيونتقديرها

..تقديرأقصىعلىسنوات

تحدثقدالناسبطشمنأشعياءعنتحدثالذىلنبيهاللَهحفظإن

بَنغتَفَمَائزتَفْعَل!إنؤنِكَمِنالَيرأنزِلَيَاَبَفِغاَلزسُولُيَأيه!.)القرآنعنه

67(:)المائدة!اَلئاسمِنَيَغصِمُ!وَاَد!هُرِسَالَتَهُو

صرفهمالكافرينكيدمنيحرسهحرسنهوكانالآيةهذهنزلتولما

..اللَهحرسنافقدعناانصرفواالناسأيها:وقالالنبى

نسلمنيأتىالنبىهذاأنأشعياءنبوةمنالرابعةالفقرةتغيير-4

إسماعيل.

قيدارسكنهاالتىالديار/صوتهاومدنهاالبريةلترفعأ:تقولفهى

الثانىالابنهوهذاوقيدار..(ليهتفواالجبالمن..سالعسكانلتترنم..

..:1325التكوينسفرفىوكمالإسماعيل

أنهايقالقدآخرنبىوأىالنبىهذابينتفرقفاصلةعلاقة-وهناك5

النبىهذاأعداءأنبوضوحتبينالعلاقةوهذهأنبياء،-منغيرهأوكالمسيحعنهتتنبأ

عبدةكانواماالمسيحفيهمظهرالذينواليهود..وأوثانأصنامعبدةكانواالمنهزمين

:تقولأنها،يموتلاالذىالحىالواحدبالإلَهيؤمنونكانوالقد..أصنام

..!آلَهتناأنتنللمسبوكاتالقائلونالمنحوتاتعلىالمتكلمونخزيأيخزىأ

منهتافدينهفىأنتبينفهىالنبىدينعنالفقرةهذه-وتتحدب6

الدينهووالإسلام..سنوياًيعقدلمنومؤتمروتكبيروتسبيحالجبالرؤوس
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ومنوشعوبملوكمنالحجيجكليجتمعإذهذا،فيهيحدثالذىالوحيد

الجبالرؤوسفىوإنماالقصورفىيجتمعونلاوالأعمار،البيئاتمختلف

ويخبروامجداًالربليعطواليهتفوا،الجبالرءوسمن):الفقرةهذهوتقول

فىوذلكفقطالإسلامفىيحدثماهذاأنولاشك..(الجزائرفىبتسبيحه

..الحجوهوالخامسالإسلامركن

ضعيفأكانالنبىهذافيهكلهرالذىالشعبأنالفقرةهذه-توضح7

الشماليةالحدودكانتفقد..الإسلالمقبلالعربحالمعروفاًكانلقد..جدا

تقوللذلك،للفرسنهباالمثرقيةالشماليةالحدودكانتكما،للرومنهباًالغربية

بيوتوفى،كلَهالحفرفىاصطيدقد،ومسلوبمنهوبيثعب):الفقرةهذه

..(رديقولمنوليسوسلبأمنقذ،ولانهباصاروا..إختبأواالحبوس

العمىتحول،الدينهذاوظهربينهممنالنبىهذاظهرأن-وبعد8

..العالمنهمخضعحتىالعالمإلىوانطلقوا،بالوحدانيةمبصرينالأصنامعبدة

منالمأسورينالحبسمنلتخرج،العمىعيونلتفتح):الفقرةهذهوتقول

مسالكفىيعرفوهالمطرقفىالعمىأسيرالظلمةفىالجالسينالسجنبيت

الأمورهذهمستقيمةوالمعوجاتنوراً،أمامهمالظلمةأبعد..أمشيهميدروهالم

..لمهآقر!+-"حغحبن!-

اللهشريعةينظمالذىالبرنبىبأنهنبوءتهاْشعياءيختتمذلك-بعد9

والضعفاءالحيواناتبرهشملالذىع!هالرسولعنعرفماوهو..ويكرمها

كانت،مهماالبشريةالنفسيحترلمكانلقد..والأطفالوالنساءواليتامى

احتراماًالرسولفوقفجنازتهمرتالذىاليهودىذلكبقصةالتذكرةويكفى

أليست:الرسولقالليهودىإنها،اللَهرسوليا:صحابتهقالولمالَها،

الشديدةالعداوةبسببوذلك،يقومأنالنبىصحابةأستكثرلقد..نف!ساً
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لروفى!ازدا

نأإل!تبركان!ا،ورسالتهوصحبة!بمحمداليهودألحقهالذىوالأذى

*تغبعثتإلاأعنهقالالذىالكريمالخلقمنعالمستوىإلىبهمارتقى

.(الأخلاقمكارم

وكن!اوأنه،القرآنيةالتعاليموفقكاملأإيماناًبالمسيحأؤمنكمسلمأننى

إل!كتامنأكثرشئولا،الصالحالعبدوأنه،ورسولَهاللَهنبىالإنجيليقول

الملمميحبقيعلماءأصبحثغراتفيهاوضعواالأناجيلكتبواالذينالسادةأن

بجامعةالأستاذ(ويلز)الدكتورفيقول..خلالَهامنذاتهالمسيحيهاجمون

بالمحبةنادىالمسيحإن:(الأوائلالمسيحييقيسوعأكتابهوفىلندن

الاَخرلَهفحولالأيمنخدكعلىلطمكمنبلالشرتقاوموالا:فقالالمثالية

لأجلوصلوا،مبغضيكمإلىأحسنوا،لاعينكمباركوا،أعداءكماْحبواأيضاً،

المجمعمستوجبيكونرقاًلأخيهقالمن..ويطرودنكمإليكميسيئونالذين

..الأقوالهذهآخرإلى..جهنمدارمستوجبيكونأحمققالومن..

للتتدتفرصةيتركلاالمسيحفإنالتعاليممذهكلمنالرغموعلى

..إغتنثهاإلاجهنمفىبهموالقذفوشتمهماليهودمنوأعدائهبخصومه

الأفاعىأولادالحياتأيها..المراءونالفريسيونالكتبةأيهالكمويل:فيقول

..المسيحلسانعلىأضافوهاإضافاتوهى،جهنمدينونةمنتهربونكيف

موقعفىخاصةوالبرالعفونبىكانأنهمحمدالنبىعنالمعروفلكن

مكهأملوتوقع،مقاتلآلافعشرةرأسعلىمنتصراًمكةدخلفحيقالقدرة

..عنهمعفاأنهإلا،والضربالقتلبهمسينزلأنه

يوصىكانمامثل،الإسلامىالتاريخمواقفمنالموقفهذالنقارن

وضدموالزرعالنلإقتلاعوعدم،الأطفالأوالنساءأوابشيوخقتلبعدمقادته

بخاكمذالنقارنبالقتلىالتمثيلوعدم،الرهبانبهايتعبدالتىالصوامعهدم
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أونحنالمسيحبهااستمسكالتىشريعتهووفقموسىعهدعلىيحدثكان

أطفالمنفيهابمامساكنهموحوقالمغلوبةالشعوببقتلتأمروالتىنشك(

حقجميعأعليهافيحرمالبلاءهذايلحقهاالعجماءالبهائموحتىوالنساء

)1(02:01/17التثنيهسفرفىهذاجا،ولقد..الحياة

نقولمحمدغيرآخرنبىفىجا،تالنبؤةهذهعنقائلقالإذاوالأن

بعدكثيرونأنبياءإسرائيلينىفىظهرلقد:الأناجيلوبينكبيننا:نه

فىالنبؤةهذهتحقيقمتىحاوللذلك،المسيحجاءحتىوتتابعوااشعب-

..إنجيلَهمن12الإصحاحفىيقولوكماالمسيح

وأتعتقدونحسناً..شاكلتهعلىومنبهذايقوللمننقولكمسلمين!اننا

ولاكلَهاالنبؤةتأخذواأنبشرطولكن،بالمسيحتختصأنهاالنبوءةهذهتفسرون

علىينطبقمالاوتتركون،هواكميوافقمامنهافتأخذون..أجزا،تقطعونها

مختارى..أعضدهالذىعبدىهذاأ؟تقولالنبؤةهذهكلماتأولإن،المسيح

..(للأممالحقفيخرج،عليهوضعت..نفسىبهسرتالذكط

وأنإلَهإبنأوإلَهوليسورسولَهاللَهعبدحقاًهوالمسيحبأنآمنتمفإذا

يتفقالحالَههذهففى،ذلكعلىنوافقكمكمسلمينفنحن،بالروحأيدهالفه

قبلَهمنخلتقدرسولإلاأهوماالمسيحأنعلىوالمسيحيونالمسلمون

إلاذاتهاالمسيحيةالطوائفبينالرميبالخلافأيضأينتهىوبذلك(الرسل

علىتطبيقهايمكنلا(42الإمحاح)أشعياءنبوءةبقيةإنتقولالحقيقةأن

المسيحفيهظهرالذىاليهودىالشعبكانفما،الأحوالمنحالبأىالمسيِح

..حربرجلالمسيحكانوماوثنيأ،شعباَ

المللبينالحروبحتىموصمنالحروبوتارفي(المقدسالكتابوحىكتابعلىالرر)كتابناإلىانظر)1(

..المختلفةالمميحية
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الررضةردا

إلىالرجزفىيعيفسكان!الرسولأنالقيروانىسمعانيدعى:ثالثاً

للعذابالموجبةالمآثموهىالرجزيهجرأنربهفأمرهالمدثر،سورةأنزلتأن

حسنيقالشيخبرأىيستشهدثم..المآثمهذهفىيعيشكانمحمدآَلأن..

فىالدفيطتحقدكإن،المسيحوصفهكماالقيروانىلس!عانونقول!.مخلوف

إدراكأوتروًٍدونهواهاتتبعجعلكنفسك

..المدثوسورةعنجاءماللقارئنشوءٍأنناإلا

،القرآنفىسوودأولأفهايرجعوالبعضأنز!تالتىالسورأوائلمنهى

مىْبالألفاظويتلاعبالقيروانىسمعا!بثاأملسكالتىفأهجرالرجؤوكلمة

أَنيجبعما!لرسولَهيصْعو!ثالحْالقيكونأنبيقفرقفهناكخلالَها،

يتعلقق!ماكلم!الثيابوطهارةللَهوتعظيمتكبيرمنجميعاًالرسلعليهيكون

التيووانىسمعانأنوفرق..والذنوبالآثاميهجرأويدعوأنومسلكاًسملوكاًبها

نأعليكلآخرإنساقيقولوكما..الآثامهذهفىيعيشكانمحمداًأنيدعى

..القانوتضدالأمرهذاقبليعيتقكانأنههذامعنىفليسالقانونتحتوم

أنهبعهديفولمنكثإذاالرجلتسمىكانتالعربأنالتفسيو:وفى

طاحوالآلتالقولمثل)الثيابفطهرقالواوأصلحوفنوإذا،الثيابدنس

..(الذيل

الأثم.منقالفطهروثيابكعباسابنوعن

معصية.علىثيابكتلبسلاعكرمةوقال

لاالمنتولمحونكانقاكفطهروتيابكقولَهوفى:سيرينمحمف.بنوقال

ء.ثيابهويطهريتطهرأناللَهفأ!هيتطهرون
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القرآنصووهاكمامحمدحياة

لامحمدياأى،الأوثانبهافالمقصودفأهجروالرجزتعالىنهقيأكا

..تقربكاول!تأتييافلاواكحبمكاافيوثانكعفدتنؤب

يسمىكانوكيفالبعثةقبلص!الرسولسيرةعنالقيروانىهذاوليقراْ

..القبائلبيقالأثين

مماوتلك..خطيةبلاولدالمسيحأنالقيروانىسمعانقولعنرابعاً:

وأكانمسلمأَ،العالمفىطفلكللأن،تخلفمنالمؤلفعقلبهاتمسم

فلسفاتزرعوااْنهمإلا..خطيةبلايولدبوذيأحتىأويهوديأأونصرانيا

يقللموالتى..الخطيئةبتوريثتنادىالتىالدياناتوكلراليونانا!!ث

الديانةبهاليمزجبولسوصفهاولكنعشر،الأثناتلاميذهأونفسهالمسيحبيا

..عيسىبهاجاءالتىالصحيحة

نصابهافىالأمورويضعالإرهاماتمذدثزاعمليغفرجاءالإسلامإن

تَزِرُوَازِرَيروِزرَوَلَاعَلَئه!جإلانَفْسِ!لتَكْسِبُوَلَا)تعالىقولَهفىجاءوكما

(164:زنعام)1!اخرَىح

ا!سراء،سورةفى!وزرَاخْرَىتَزِرُوَازِرَةوَلَا)جملةتكررتولقد

الزمر.فاطر،

زئِهِء!طضَؤفَتَابَمِنءَادَمُفَتَلَقى)المتنِلاآدمفعلهكاك!طهالدَيعْضألم

..37(:)البقرة!!اَلرحِيمُاَلتوابُهُوَانهُرعَلَيئه

فىيذكرلم:3"1الإصحاحآدمقصةروىالذىالتكوينسفرإن

:أحواء(للمرأةالإلَهالربفقالأ:الخطيئةهذدسيرثنسكأنآدمخبئ!

الربفقال..فأكلتغرتنىالحية:المرأةفقالت..نجفعلتاكىعذاثا
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جئنيعومنالبهائمجميعمنأنتملعونةهذا،فعلتلأنك:للحيةالإلَه

وأضع،حياتكأيامكلتأكلينوترابأتسعينبطنكعلى..البريةوحوش

وأنترأسكيسحقهو..ونسلَهانسلكوبين،المرأةوبينبينكالعد/وة

تلدينبالوجع..حبلكأتعابأكثرتكثيرا:للموأةوقال..عقبهتسحقين

سمعتلأنك:لادموقال..محليكيسودوهواشتياقكيكونرجلكوإلىأولادأ

ملعونة،منهاتأكللاقائلا:أوصيتكالتىالشجرةمنوأكلتامرأتكلقول

لكتنبتومسكاًوشوكاً،حياتكأيامكلمنهاتاكلبالتعب..بسببكالأرضى

التىالأرضىإلىتعودحتىخبزاتأكلوجهكبعرق،الحقلعشبوتأكل

..تعودالترابوإلىترابلأنكمنهاأخذت

المسيحجاءوالتىالخطيةتوريثمنالقيروانىسمعانيدعيهما2فأين

لذلك؟فداءويصلبديموتالبشرعنليحملَهارسالتهشهورخلالومن

والتىالخطيئةتوريثلنظريةللكنيسةالأولونوالأباءبولمساختراعإن

فىيتلخصعيسىحياة(سر)فيهاأصبحعصورفىالأناجيلمؤلفوأخذها

وتخليصلإحياءثمناارتضاهاالتىالميتةتلك..موتهفترةهىواحدةفترة

وصلبهتعذيبهضرورةالبدايةومنذشرحأنهالمؤلفونهؤلاءوافترضى،البشرية

الإلَهيةرسالتهلإتمامأورشليمإلىجاءعيسىبأنالقولفىيترددوالملذلك..

جديداًديناًيؤسسلمعيسىبأنيقيناًإدراكنامنالرغمعلى،الصليبعلى

منأحديتكلمولم،العبادةطقوسمنجديدطقسبأىحتىيأتولم

..الخطيئةبتوريثأسموهعماالحواريين

منبالرغم،عيسىِبهجاءمااستغلالللمسيحيةالأولونالاَباءأرادلقد

فلم..جديداًديناَتكونأنيمكنالتىبالاَلياتدعواهفىيأتلمعيمسىأن

دياف!كنفأتوا،!نهالناتواالقديعةالشرقدياناتسوىأمامهميكن
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القرآنصورهاكمامحمدحياة

جديددينوخرج،الخ..والؤاعنةالراخ!زثياناتتاتودياتتُ.ت!ح

إذا(كورينثيا)أهلإلىالأولىرسالتهفىقالوالذى،الأولىبذرتهبولسوضع

..له(سبيل،فإياتا،بعت!ثاضغايص!ل!

القديمةالمسيحيةالدراساتإن:الفملهذافىأقونهاأخيرةكلمة

لمرسالتهومدةعيسىحياةبأنللشكمجالاًيدعلابماعلميأتثبتوالحديثة

قولناعلىوالدليل،عيسىيعامرواأويعاينوالممؤلفينطريقعنسوىسبت

نأوحيث..والقمامةالفهمملكةحلولبقربأخبرعيسىبأنقولكمهو..هذا

عنالكتابةفىرغبةلديهميكنفلمالعالمهذابانتهاءيعلمونكافيافيآتاِب

لحلولانتظارحالةفىكانوالأنهمأخرىمرةبعثهْأوصلبهأوعيسىحياة

الكتابة،فىبدءواالمسيحيةوارثوزعمكماتحلل!رعثثا..اتشلب

..حوا!ييهأوعيسىبهايأتلموعباداتطقوسمنأضافوامافأضافوا
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الرابحالباب

لكِتبَاأوتُواْلَذِيقَاتَتتَأَوَلَبنل!

وَمَآقِتثتكَتَحِعُواْماءَايَةٍبِكُلِّ

بَغضهُووَمَاقِتلَتَهُتمجبِتَابِعٍأَ!ط

ج

!بَغضٍقِتنَةَبِتَابِعٍ

:)البقرة

أَأ
11.

3؟!+الممابرا?"ضكا-صبر-يرتين:لمصإرءإ!):

إأيى!3أأ?-+?--س،ء!"-كاءى+ءض--!--

/!lأاأإأا

إحخاا-طياحأ-ض.ءس-؟لا،3-لم)3311!!--7

خيهيحما3إحاأ-ير----كأيرء--عج2-.-لم!ءكابر.:كا3ءكا-ص
\+كا-ءش+بن:-:؟ش--ى!-يمأولب!لسلاءصض3!!ج.ىص3ءء3-بم:3
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ظت!الطألثةالمقا

75

ونظراً،القيروانىسمعانإليهاتطرقالتىالأبوابأهممنالبابهذا

البابهذاجاءوقد،تعالىاللَهبإذنعليهالنردجزئيةكلفسنأخذ،لطولَه

ودولة!دينالإسلامأتحت

الفصل:هذابدايةفىسمعانيقول

الدولةشريعةالقوآنوجعل..ودولةديناالإسلاممنجعلمحمدأولاً:

الإنسانلحقوقاحترامولاللمذنبفيهارحمةلاالقرآنوشريعة..الإسلامية

الحبعلىكثيستالمسيحأسسبينما..للمرأة-مكانةولا..المسلمغير

قالإذوالدولةالدينبيقوفصل..للمذنبينوالإيمانالتوبةبابوفتحوالغفران

.21:22متى!للّهللّهومالقيصرلقيصرماإذاأعطواأ

يمكنلاالمسلمةالحكومهّبغيرلأنه..للدولةديناالإسلاممحمدجعل

..المسلمةالدولةشريعةهوفالقرآن..القرآنشريعةتطبيق

لاالتىالدولوسائر،وكندا،وأمريكا،وأستراليا،أوربافىوالمسلم

وأالإسلامممارسةيستطيعلا،القرآنشريعةتطبقإسلاميةحكوماتتحكمها

الوقتفىواحدةمنبأكثريتزوجأنيستطيعلا..القرآنشريعةتطبيق

لتأديةالععلعنالتوقفيستطيعولا،السارقيديقطعأنيستطيعولاالواحد

وصيةكتبإذاإلاالقرآنيةالإرثقوانيقتطبيقيستطيعولا..الخمسصلواته

..إسلاميةحكومةبسلطةإلاتطبيقهايمكنلاالإسلاميةفالشريغة..شخصية

بقوةالسلطةعلىالاستيلاءالمتطرفونالإسلاميونيحاولالسببو!هذا
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وهم..القرآنبشريعةتحكملاالتىالبلادفىوالعقلوالتخريبالإرهاب

..القرآنوصيةيتممونالبربريةالأساليبهذهباستخدام

دولكلدينويصبح..الإسلامفيهيسودبيوميحلمونالإسلاميينإن

..القرآنشريعةتطبيقيمكنهموبذا..العالم

تعترفولابالمذنبينالرحمةأوالرأفةتعرفلاالقرآنوشريعة

السارقيدبقطعتأمرالقرآنفشريعة..الفرريةإتخري!؟*-:تاتل!؟-

فهويدهقطعتالذىالسارقأمامالبابتفلقالغا!ثمةالعقوبةوهذهقةوالسا

طوليحملهعاراًالمقطوعةيدهوتبقى..يدهقطعبعديعملأنيستطيعلن

..المسكينللمذنبثانيهفرصةولارحمةولاتوبةفلا..العمر

.جلدةمائةوالزانىالزانيةبجلدتأمرالقرآنوشريعة

!!!!!!

وللردنقول:

يشملالذىالشاملالدينلأنه،ودولهَدينفيهلاشكومماالإسلامإن

فىشيئايتركولموالإنسانوأخيهالإنسانوبين،وربهالإنسانبينالعلاقة

النبويةالسنةأوالكريمبالقرآنإماالمعاييرأوالأسسلَهووضعإلاالفردحياة

..اليههسريةكانتوهكذا،الصحيحة

والمثال،ودولةدينككلاليهودحياةشملتأيضاًاليهوريةفالشريعة

..المعاييربكليهوديةرولةوهىإسرائيلدولةفىلدينا

تختصبشريعةيأتلمعيسىأنالأولونالنصارىيجدلمفعندمالذلك

بالدولة،وعلاقتهالدينهذابينصلةهناكيكونأنأوالنصرانيةالديانةبها

الإطارفىووضعها(لقهومالقهلقيصرلقيصرماأعط)مقولةالبعضأخذ
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الأولونخططهماوهذا..والدولةالنصرأَنىالدينبينليفصلالفلسفى

..الكنيسةوتحجيم

فتلكللمرأةوجودولاالإنسانحقوقيحترملاالإسلامأنالقولعنأما

حقوقعلىالقائميقكلوأن،الغربنصارىعنهاتكلمولقدقبلمنفندتأمور

الوحيدالدينهوالإسلامأنأقرواالإسلامىالعالمقبلالغربىالعالمفىالإنسان

..بهااللائقةالمكانةفىووضعها،المرأةوحقوقالإنسانحقوقدعائمأرسىالذى

وفتحالحبعلىكنيستهأسسالمسيحأنالقيروانىسمعانادعاءعنأما

عنالمسيحبقولواستشهادهالدولةعنالدينوفصلللمذنبينالتوبةباب

كتبهمانصسننقلإننا..؟يتحدثكنيسةأىعن:تهفنقول..القيصر

المسيحإن:يقولحيثالكنيسةعناهاماكتابهفىمحمودالحليمعبدالدكتور

لدىثبوتاًالمحققةالأمورأكثرالقضيةهذهولعليردها،ولمالكنيسةينشئلم

نأأيضاًنؤكدإننابلتحيز،ماغيرمنالإنجيليةالنصوصيدرسباحثأى

رجاليستطعولم،مقبولتاريخىسنداًنهيوجدأنيمكنلاالعكسىالغرض

معلوماتنافقرمنبلغوميهاشيئاًذلكحيالبراعةمنآتوامابكلاللاهوت

الضيقالتعصبضدفعلكردمجملَها،فىلنالتبدوفإنها،المسيحتعاليمعن

.اليهودلدىالموسويةللشريعةالأفق

ومن،الوشيكاللَهمملكةحلوليترقبكانعيسىأنهنابهنقولماإن

لأتباعهالدنيوىبالتنظيمتتعلقفكرةكلمنطقهمنينفىأنالأولهذاشأن

بنىلشريعةالخضوعتمامخاضاًيهودياًكانعيسىأنبجانبهذا

حسبفعلياًمداركهاتوسيعسبيلفىظاهرياًعارضهاوإن-الدينيةإسرائيل

ليعمليكنلمبأنهالإيقانمنلنالابد،كلَهلَهذا..الحقةروحههأنظنما

.(الكنيسة)بنسميهماخطوطرلم-فىواحدةلحظةفكره
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وهذا-مابسلطةعشرالإثنىللحوا!يينصرحالمسيحإنقلناماوإذا

أوتىمابعضمنحهميتعدلبمالأمرأنفيهلاشكفمما-اليومحتىجدلمحل

قساوسةمنهميصنعولم؟اللهمملكةوبحلولبالتوبةالتبشيرفىسلطانمنهو

قامماندرسعندمافإنناحالأىوعلى..ذلكإلىحاجةفىيكنلمحيث

علىظلواإذ،كنيسةإنشاءفىفكرواأنهمنجدلا،أعمالمنالحواريونبه

بأنأيضاًمؤمنمنشعائرهعلىدقةبكلوداوموا،اليهودىللدينإخلاصهم

..مالكنيسةوليسالفهلمملكةالمستقبل

،(كنيستى):مثلتعبيرانالمسيحإلىقطتنسبلمالإنجيليةوالنصوص

لبطرسأنتإنكأ:فيهانقرأواحدةمناسبةفىإلا(الأبكنيسة)أو

هذاكنيستى)1(ولكنأبنىسوفالصخرةهذهوعلى(صخرة-بطرس

الأحوالمنبحاليمكنلا،استغلالأقصىأستغلوالذىالمشهور،الحديث

الغفلةساعاتمنساعةفى،المسيحأنأعلناإنإلا،صحتهعلىالاعتماد

النصوصوأنأيضاًلذاتهبل،ولرسالته،ولعمفه،لتعاليمهتنكرقد،والنية

أسبقيةأنعلىالجدلتقبللاقاطعةدلالةلتدلتسلسفها،فىوالأحداث

يكنلم-بهاصرحقدعيسىأنمتىإنجيلفىيقالالتىالحواريبطرس

..2(قطتوجدولمالواقعمنخطأىلَها

نأمحمودالحليمعبدالدكتورالمرحومقولعلىتأكيداًأضيفولعلى

ماوالدليل،دينيةبشعأئرقختصالكنيسةوجودعلىحقيقةيفكرلمالمسيح

الأناجيلعنهكتبتتحديداًالموضوعوهذانفسها،الأناجيلعليهنصت

مائةإجمالىمنالأناجيلعليهااتققتموضوعأعشرالخمسةومنالأربعة

فيها)3(المواضيعاختلفتموضوعأوتسعينوواحد

16/18:متى)1(

..محمودالحليمعبدد.وتطورهانثأتهاالمميحية)2(

(r)(الدجالوال!عحالمقدسالكتابوحى)كتابناالىانكلر..
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هيكلإلىيسوعودخلأ:21/12إنجيلَهفىمتىقالَهمانوردوسوف

موائدوقلب،الَهيكلفىويشترونيبيعونكانواالذينجميعوأخرجاللَه

يدعى،الصلاةبيتبيتىمكتوب:لَهمو!ضالالحمامباعةوكراهـىالصيارفة

..*(لصوص!مغارةجعلتموهوأنتم

فيقول،مفيدةجملةكتبمرقسأنإلاويوحنالوقاكتبهذاومثل

إبتدأالَهيكليسوعدخلولما..أورشليموجاءأ:11/15مرقسإنجيل

وكراسىالصيارفةموائدوقلب،الَهيكلفىويشترونيبيعونكانواالذينيخرج

أليس:قائلاًاهميعلموكانبمتاعالَهيكليجتازأحديدعولمالحمامباعة

.(لصوصىمغارةجعلتموهوأنتم؟الأمملجميعيدعىصلاةبيتبيتىمكتوباً:

الصلاةبيتهووالذىالَهيكلبتطهيوالمسيحيقومهل..مناوالسؤال

الصلاةوبيتالَهيكلمنمتبرءاًكنيسةببناءيأمرثم،الأممولجميعوالعبادة

عاصرأنهخاصة،منهموهوإسرائيلبنىأنبياءلجميعكانوكماوالعبادة

..اليهوديةالديانةعلىالمسيحعمدالذىوموالمعمدانيوحنا

آباءاستغلَهافتراءمحضفهذاوالدولةالدينبيقالمسيحفصلعنأما

وتأويل(للّهللّهومالقيصرلقيصرماأعط)المسيحمقولةتفسيرفىالكنيسة

نأتماماًيعلمالقيروانىسمعانأنمنالرغموعلىموضهغيوفىالنص

ملوكوتعزلالسياسةفىوتتدخلكاملةوحياةودولةدينكانتالأولىالكنيسة

إنشاءفىالأمرمنوزاد،الغفرانصكثمنيدفعولمنيشاء3لمنوتغفروأهـشاء،

..العلميةالحوكةسيرفىبالتدخلالأمروصلحتىالتفتيشمحاكم

الرسمىالدينأنقسطنطيقإعلانيكنألم..ودولةدينذلكيكنألم

وطالبهذهالمسيحمقولةفشرمنجاءمنوإلى،ودولةذينهوالمسيحيةهو
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بداياتظهرت)1(وحيثالمقولةهذهعلىإستناداًالدولةعنالدينبفصل

المسيحلمقولةالحقيقيةالأسبابنكررأننريدولا..أوربافىالعلمانيةالحركة

.(معصومالقرآنهلأكتبنافيفلينظرشا،ومنهذه

ذاتوالدولاْوربادولفىالمسلمأنالساذجتساؤنهفىسمعانمقولةوعن

حكوماتسقفتحتالإسلاميةالشريعةتطبيقيستطيعلاالإسلاميةْالأقليات

وليس،مكانأىفىالإسلاميةالشريعةيطبقسمعانيافالمسلم..إ!سلاممِةكير

المرائىعقلفىإلاالإسلاموشريعةشعرِتهممارسةمنمنلمأىتمنعدوقهطلىَ

الإسلامدولفىالأمرولىبهايقومإسلاميةحدودفتلكالسارقيدقطععنأما..

مىالتىالحدوديطبقأنالعادىالمسلمالفردحقمنوليس،الشريعةتطبقالتى

الإسلامية.الدولفىإلايكونلاالحدودتطبيقسلطةوانالأمر،ولىسلطةمن

والرأفةالرحمهَتعرفلاالقرآنشريعةبأنالمقولهَإلىذلكبعدننتقل

بالديمقراطمِةتعترفولاالسارقيدتقطعفهى

جاءتالقرآنفىجا،تالتىالسرقةحدودأنالقارئيدركوحتى

علىالحدتفاصيلفىتدخللموالأناجيلالتوراةكانتوإن،كاملةواضحة

12الخروجسفرففىذلكومع،المعاملاتحدودمنهوالسرقةحدبأنالرغم

وسارت(قتلاًيُقتليدهفىوجدأووباعةإنسانأسرقومنأ:/16

اليهودعلىالمسيحألقاهاالتىالجبلموعظةففى،كريبمنهجعلىالأناجيل

أنهإلاالأعداء،محبهَ،الانتقام،القسم،الطلاقالزنا،،القتلفيهاذكروالتى

ولأنهالكريمالقرآنأنأزعمفأنالذلك..يخمئهاتشريعأىأوالسرقةيذكرلم

..قاطعةالحدودفيهأقربحفظهك!ةَاللهعهدوالتىالخاتمةالرسالةدستور

شِرْعَةًمِنكُئملِؤُجَعَفنَا)!القهفيقولالكيفيةفىالنبويةالسنهأقرتهاثم

48(:)المائدة!صِدَةًوَائةًلَجَعَلَحُئماَلئهُشَآءَوَلَؤوَمِنهَا،ج

..وكالننلوثرلمارتنالإملاححركةانطر)1(

http://kotob.has.it



الووضةودا
81

إخباروهو،والسنةبالسبيلأى!،وَمِنْهَا؟جشِرْعَة)تعالىقونهوتفسير

الشرائعمنالكرامرسلَهبهاللَهبعثماباعتبارالأديانالمختلفةالأممعن

أبىعنالبخارىصحيحكْلثبتكماالتوحيد،فىالمتفقةالحكامفىالمختلفة

..واحدديننا،لعلاتأخوةالأنبياءمعشرنحن:قالص!اللَهرسولأنهريرة

!ذهفىالشىءيكونفقد،.والنواهىالأوامرفىفمختلفةالشرائعوأما

فيزدادخفيفأأو،وبالعكسالأخرىالشريعةفىحلالأيصيرثمحرامأالشريعة

وفى،شريعةالتوراةفىهىمختلفةوالسنن،مذهدونهذهفىالشدةفى

يشاء،ماويحرميشاء،مافيهااللَهيحلشريعةالقرآنوفى،شريعةالإنجيل

)1(..يعصيهممنيطيعهمنليعلم

أنهسمعتمقد)5/27:متىفيقولالجبلموعظةفىواضحهذاوالبيان

نإ:لكمفأقولأناوأما،(موسىشريعةالمقصود)-تزنلا..للقدماءقيل

الأحكامتقولوهكذا(قلبهفىبهازنىفقدليشتهيهاامرأةإلىينظرمنكل

الكريمالقرآنفىعيسىقاذوكماشرحنا،وكمالأخردينمنوالشرائع

..05(:عمران)آل!عَلَيْحُثمجحُزِمَآلذِىبَغضَلَصُموَا(حِل)

الإسلامجاءثم،القتليستوجبكحداليهوديةفىالزنانرىولذا

..للمحصنورجماًالمحصنلغيرالزنافىالحدليضع

جاءالإسلاموكأن،الردةحدعنالقيووانىسمعانيتكلمثانياً:

لمكماو؟ركانهالحدإقالةشروطعنيتكلملاوهوالمرتد،عنشاذباختراع

تأمرالقرآنشريعةإن:فيقولالإسلامعلىالسابقةالحدودشروطعنيتكلم

كثير-ابنالعظيمالقرآنتفسمر)1(
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يرتدمنعلىبالغيظقلبهيمتلئفالمسلم،الإسلامعنيرتدالذىالمسلمبقتل

نفسهويعتبر..يعيشأنينبغىلاالإسلامعنالمرتدأنويعتقد،.الإسلامعن

افتراءأووحشيةهناكوليس..اللهيدفىتعذيباْداةالمرتدهذاقتلإذا

سجناجدخل3الإسلايعتنقمنأنهذاومعنىوالافتراءالوحشيةهذهمنأكثر

وأمسلمأيبقىأنإمافهو،وحريتهعقلَهعلىويحجرمنهالخروجيستطيعلا

عَليَهِرْوًي!بهُنم3نُحْزِهِنمبِا"ثدِيحُنمالئهُ!عَذنهُصُقتلُوهُمْ)المسلمينبيديقتل

(41:)التوبة!ئؤْمِنِمىقَؤبرصُدُورَوَيَشْفِ

سيظلالإسلامأن):قالحين(فكاررشدى)الدكتوركذبوقد

..(الإنسانحقوقلمبادئالخالدالمعيار

على(الخمينىاللَهآية)أصدرهالذىالحكمإلىنشيرأنهذاويكفينا

الشيطانية()الاَياتكتابأصدرلأنه(رثدىسلمان)الإنجليزىالكاتب

يقتللمندولاروليينثلاثةالاَنوصلتدولارمليونمكافأةالخمينىقدمفقد

أستخدمهالذىالتهكمىالأسلوبعلىنوافقلاإنناومع..رشدى()سل!ان

الذىالحكمبشدةنشجبأنناإلا،الإسلامنبىلمحمدوضعهفىرثدىسلمان

عقولعلىللحجرتهسلطةلاالخمينىغيرأوفالخمينى..الخمينىأصدره

وحدهالله..الإسلامعنأرتدإنسانبإعدامفتوىبإصدارلَهسلطةولا،المفكرين

!!يَؤصِالذِيفِنَلِكِ)فههوعقابها!نسانحسابفىالحقلَهالذىهو

مننفسهلَهتسولعنكلدمهدرتبيحالتىالقرآنشريعة:4(لكنها)الفاتحة

الدولةفىإلاتطبيقهايمكنشريعةوهى..الإسلامعنيرتدأنالمسلمين

أغتالفقد..المفكريناغتيالطريقعنأو،القرآنبشريعةتحكمالتىالإسلامية

كما،اليابانيةاللغةإلىالشيطانيةالاَياتكتابترجمالذىالكاتبالمسلمون

المفكرينمنالكثيريناغتيالوحاولواالمسلمالكاتب(فودة)فرجالدكتوراغتالوا

http://kotob.has.it



اووضةدار
83

تحرضالتىالقرآنيةوتفصيلاًالنصوصجملةيرفضالمتحضرالعقلإن..

صْمائرعلىحكامأالمسلمينمنجاعلة،الإسلامعنيرتدمنقتلعلىالمسلمين

..والوحشيةبالبربريةعليهميحكمالمتحضروالعالم..الناس

:وللردنقول

بكليثيرونهاوكيفالردةحدمسألةالقومهؤلاءيغيظكميقينأنعلمإننا

زيفأيسمىماأوالرسميةالأديانحواراتبمؤتمراتيزعمونهفيماحتىقوة

..الحضاراتبحوار

مقتضياتحسبتغييرهايمكنوضعيةقوانينليستالردةحدمسألةإن

وَرَسُولهوالئهُقَضَ!إِذَامُؤمِنَةٍوَلَالِمُؤْفِيكَانَوَمَا)إلَهىقانونإنها..الضرورة

..36(:)1!حزاب!امْرِهِمْمِنْاَلخِرَ!لَهُمُيَكُونَامرًاان

فِىالتنصيرحملاتأمامأساسياًعائقاًيمثلالردةحدأنتمامأأعلمواْنا

اللهيُعَذّبْهُمُقَاتِلُوهُمْ)آيةالقيروانىأقحملماذاأدرىولاالإسلامىالعالم

منآيةالقيروانىفبركفقد!مُؤْمِنِيقَقَوْمصُدُورَوَلمجر...بأَيْدِيكُمْ

وضعهاإنما..القرآنمنليستوهىالقرآَنمنأنهاللقارئليوحىعنده

فىنزلتفقدالصحيحةالاَيةأما..لمهاتراتهالكتابىالنسقيُحبكْاْنهمعتقدأ

وًينصُركُئموصنُحزِهِتمبِا"يْدِيجُمْالئهُيُعَذبْهُوُقتلُوهُمْ)تعالىاللَهيقولالتوبةسورة

مَنعَكَاللَّهُوًيتُوبُقُلُوبِهِؤغَيظَوَيُذْهِمث!مؤمِنِيىقَؤصٍصُدُورَعَقيهِرْوَلَشفِ

1(ا-ه4:)التوبة!حَكِيرً!عَلِيميَشَاَءُ+وَاللَّهُ

الخطابأنلوجدناالسابقةالآيةقرأناوإذا،الكاملةالاَيةمىوهذه

حينالندوةبداراللَهرسولأمرفىتشاورواقدكانواحيث،مكةلكفارموجه

..ذلكفىالطبرىتفسيرويقول..بالَهجرةلرسولَهاللَه-أذن
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أيمانهمنكثواالذينالمشركينهؤلاءورسولَهبالئهالمؤمنونأيهاقاتلوا

يعذبهمأظهرهمبينمنم!الفهرسولوأخرجواوبينكمبينهمعهودهمونقضوا

والقهر،بالأسرويذنهميقولويحزنهمبأيديكمالفهيقتفهميقولبأيديكماللَه

حلفاءخزاعةمدورأىمؤمنينقولممدورويشفبقونهعنىاللَهأنوقيل

.الرسول

آياتوكتابالاَيةلَهذهوما،الإسلالمعنالمرتدوأحكامالآية)هذهفما

باللَهكمؤمنيننحن،غيرهأوفودةفرجأورشدىسلمانللمرتدشيطانية

مدةمناكوأنشروطأهناكوأنعنهايخيرلاأحكالمللردةأننعلمورسولَه

الفقهكتبفىبتفاصيلَهموجودالحدمذافإنهذامنودعوناللمرتد،استتابة

منأحدتحولإذاالكنيسةتفعلوماذاالقيروانىأقول،الإسلاميةوالشريعة

مستميتةمحاولةفىقساوسةأخرىتلومرةلَهترسلألا؟الإسلامإلىالنصارى

منكثيرتناقلتهاثمعناببعيدةبالدانماركظهرتوالتىالرسولمهذهوما

فى،قميصهعلىرسمهاالإيطاليينالوزراءأحدأنحتىالغربيةالصحف

علىأسترالياوزراءرئيسهجولمثم،والمسلمينبالإسلامللاستخفافمحاولة

أثيمأفاكلكلمطيةالإسلالموأصبح..وغطرسةصلفبكلوالإسلالمالمسلمين

!كُنتُرئؤْمِنِ!!انآلأغلَؤنَوَأنتُمُتَخزَنُوأوَ!تَهِنُوأوَ!)!اللَهقولرغم

واستعلاءغطرسةأمالمبالدونيةدائماًنشعرفنحنهذاومع:913(عمران)آل

..الإسلامحضارةعلىالأياممنيومفىحضارتهبنىالذىالغرب

بنفعأتصوروكماجاءتالكريمللرسولمسيئةرسوممنحدثماإن

تموتلمالعزةوإن..العالمأنحاءكلفىالإسلامأمواتإتحدتفيماعظيم

فإنبالإسلالماللَهفأعزناأذلَهكئاأ!هالخطاببنعمرقالوكماتموتولن

وفاءقصةوما،دينهإلىلعودته..(اللَهأذلناغيرهفىالضةأبتغينا
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وسيلةالقيروانىيضعهاالتىرشدىسلمانقصةعنأما،ببعيدةعناقسالنطين

لارشدىسلماناْنهىالقضيةلأنقرأها،أنهأعتقدفلاهجومهلتبوير

لَهاوتكونمناقشتهايمكنبحججفيهيتشككاْوالإسلامحولجدياًيتساءل

علىيدلبوضوحويسخريشتمببساطةلكنهعليها،الردتستحقوجاهة

غربى،حقدعنكتنفيسالروايةهذهوراءمنالمستهدفةالسيكولوجيةالطبيعة

عصفورينضربقدبذلكوهوعنها،للإعلانمتنفساًالغربوجدهماوسرعان

اللوميقعفلابالإسلاميستهزئمندينهأوجلدتهكيرمنوجدواحد،يحجو

..الغربمنيهوديأأونصرانيأوليسمنكممسلمفهذا..عليه

جهةمنعلناًالتصريحإلىالحاجةدونبالإسلامالازدراء:الثانى

وحمايتهالمؤلفاحتضانذلكإزاءفعلَهيستطيعونماوكل..بهذاالغرب

الأولا!هدفوهىروايتهعلىبلنفسهرشدىسلمانعلىليسالشهرةوإلقاء

منأسيادهومضحكالمهرندوريلعبرشدىسلمانأصبحوهكذاوالأخير،

..الغرد!

ىأسلطةمنليسالردةحدتطبيقإن..للقيروانىأقولَهاأخيرةكلمة

ينوبمنأوالأمرولىسلطةمنهوالحدودتطبيقإنوعامة،تدعىكمامسلم

.(كالقاضى)عنه

نتوقعلاونحنللنقاشطرحهفىيتأدبلاالقيروانىسمعانإنثالثا:

شخصعنيصدرلافجبأسلوبللمرأةتناولَهفىيقولفنراه،ذلكغيرمنه

الؤآنشريعةإن:يقولفنراهالاحتواممنضئيلاًقدراًولولنفسةحتىيكن

طاعضرففتإذامعهاالجنسممارسةعنوالامتناعالزوجةبضربتأمر
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علىالولاةقيامعليهميقومونأى)النساءعلىقوامونالرجال."زوجها

واللاتىأموانهممنأنفقواوبمابعضعلىبعضهمالفهفضلبما(الرعية

المضاجعفىواهجروهنفعظوهن(طاعتكمعنترفعهن)نشوزهنتخافون

عليهنتبغوافلاأطعنكمفإنواضربوهن(معهنالجنسممارسةعن)امتنعوا

..(كبيراعلياكاناللّهإنسبيلا

أيها)الجديدالعهدفىاسمهتباركالفهبهأمرماتماماًيناقضهذا

/91كمولوسى)(عليهنقساةتكونواولانساءكمأحبواالرجال r)..

النسائىالإناءمعالفطنةبحسبساكنينكونواالرجالأيهاكذلك)

تعاقلالكىالحياةنعمةمعكمكالوارثاتكرامةإياهنمعطينكالأضعف

..(3/7:ابطرس)(صلواتكم

وللردنقول:

فىامرأةأىإليهاترقلمالإسلامفىمكانةاْخذتالإسلامفىالمرأةإن

..عاليةمكانتهاليرفعالإسلامجاءوحيث،الإسلامعلىالسابقةالديانات

أوربافىالمرأةواقعكانوكيفالتاريخإلىسمعانوليرجعويصونها،ويحفظها

جنسىمتاعمجردتصفهاوكماالإسلامفىالمرأةتكنولم،الوسطىالعمورفى

التىالكريمةالاَيةتأويلوإن..تركهشاءوإنبهأستمتعشاءإنللرجل

وَلِمَاَبَغضبىٍعَكَبَعْضَهُزاَدلَّهُفَضلَبِمَااَلئسَآءِعَلَىفَؤمُيتَاَلزِجَالُ!:تقول

وَاَبتىاَللَّهُحَفِظَبِمَائِفغَيبخَفِطتقتِتتفَاَلصبخَتُاثوَلِهِثمجمِنانفَقُوأ

فَ!نْوَاَضْرِلُوهُناَثمَضَاجعِفِىوَاَهْجُرُوهُنفَعِظُوهُىنُشُوزَهُصتخَافُونَ

..34(:)النماء!!!بِيرًاعَلِياكَاتَاَللَّهَإنسَبِيلاَ"عَلَهنتَبْغُوأفَلَااطَغنَ!ثم
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وواجباتحقوقأالإسلاموضعالصددهذاوفى..كاملةالآياتهىهذه

أفلا..!هَالخالقتجاهوواجباتحقوقوحتىالناسوتجاهالدولةتجاه

تماسكهالضمانالاْسغهذهداخلوواجباتوحقوققواعدهناكيكون

..عواهنهاالأمورءعلىهكذاتتركأم..واستمرارها

الموأة،منأقوىعليهخلقالذىالجسدىوالتكوينبالفطرةالرجلإن

لأىنطْولْالوإننابل،الأسرةرأسعلىوضعهيكونأنمنلابدكانولذلك

تطبقفهلوحاميها،المجموعةقائدهوالذكرلوجدناالأرضعلىتسعىدابة

..اللَهخلقهاأكرمعلىتطبقولاالحيواناتبينالقوامة

الالَهفإنللرجلالقوامةكانتفإذا،والموأةالرجلبينالعلاقةعنتأتى

تحَللَاءَامَنُواْائذِينَيائهَا)هكذايتركهاولمالقوامةلَهذهضوابطوضعس!

تِرريَا8انالاءَاتَيْتُمُوهُنمَاَبِبَغضِلِتَذهَبُوأتَغضُلُوهُنوَلَاكَزهااَلئسَآءَتَرِثُوأانلَكُمْ

شَئاتَكرَهُواأنفَعَسَئكَرِفتُمُوهُنفَ!نبِالْمَعْرُوفِوَعَا!ثِرُوهُنئبَينَؤحبِقَحِشَؤ

..91()النساء:!!ثِيراخَيرافِيهِاللهُجمعَلَ

قِنطَارااخدَلهُنوإتَيْتُصْزَؤجمحَاتَزَوْبماسْتِبدَالَارَدتمُوَان)-2

..2(0:لنساء)ا!!مبِيناثْما!إبُفتتاتَاخُذُونَهُواشَئاجمِنْهُتَاصذُوأفَلَا

نأعَلَايمَآجُنَاحَفَلَاأغيَاضاأوْنُشُوزًابَجلِهَامِنظَفَتاعيأة!إنِ)-3

تُخسِنُواْدَاِنالمئمخجآلأنفُسىُوَاخضرَتِخَيزوَالطلْحُصُفطاجبَثنَهُمَايُضلِحَا

بَينتَعْدِلُواْانتَشتَطِيعُؤأوَلَن!خَبِيرًاتَغمَلُوتَبِمَاكَاتاللهَفَ!توَتَتقُوأ

تُضلِحُوأدَاِنكَآثمُعَفقَةِحفَتَذَرُوهَااَلْمَيْلىِ!لتَمِيلُواْفَلَاحَرَضتُمْوَلَؤالئسَاَءِ

..ا-912(28:)النساء!!رحِيماغَفُورًاكَانَاللَّهَفَإِتوَتَئقُوأ

..كثيرةآياتفىبتفصيلآنال!وصْحهاوالتىالفوابطبعضهذه
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..النساءسورةمن34للاَيةللقيروانىالمتدنىالتأويلعنأما

خفتمفإنأ:قال!النبىإن:الجزئيةهذهتفسيرفىكثيرابنفيقولْ

..(المضاجعفىفاهجروهننشوزهن

أنهمعاويةعنوالمسندالسننوفىالنكاحيعنى:سلمةبنحمادقال

طعمتإذاتطعمهاأن:قال؟عليهأحدناامرأةحقمااللَهرسوليا:قال

البيت،فىإلاتهجرولاتقبحولاالوجهتضربولااكتسيتإذاوتكسوها

تضربوهنأنفلكمبالَهجرانولابالموعظةيرتدعنلمإذاأىواضربوهنوقولَه

..مسلمصحيحفىثبتوكمامبرحغيرضرباً

قرأتتكنلموإذاالرجلقوامةببدعةيأتلمسمعانياالإسلام

-:معىفاقرأأناجيلك

يخلقلمالرجلولأنالرجلمنالمرأةبل،المرأةمنليسالرجللأن-ا

أهلإلىالأولىبولسرسالة)..الرجلأجلمنالمرأةبل،المرأةأجلمن

(كورنثوس

المرأةرأسهوالرجللأن،للربكمالرجالكناخضعنالنساءأيها2-

تخضعكماولكن..الجسدمخلصوهو،الكنيسةرأسأيضاًالمسيحأنكما

أهلإلىبولسرسالة)شئكلفىلرجالَهنالنساءكذلك..للمسيحالكنيسة

..(أفسس

بولسرسالة)..الربفىيليقكمالرجالكناخضعنالنساءأيتها-3

..(كولوسىأهلإلى

تعلمأنللمرأةآذنلستولكن..خضوعفىبسكوتالمرأةلتتعلم-4

حواء،ثمأولاجُبلآدملأن..سكوتفىتكونبل،الرجلعلىتتسلطولا
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إلىالأولىبولسرسالة)التعدىفىفحستأمخويتالمرأةلكنيغو،لموآدم

..(تيموثاس

لاالبعضكانوإنحتىلرجالكنخاضعاتكنالنساءأ!تها-كذلكن5

علىالمتوكلاتأيفاالقديساتالنساءقديمأكانتهكذافإنه-الكلمةيطيعون

..(الأولىبطرسرسالة)..لرجانهنخاضعاتأنفسهنيزيناللَه

ءأبوابمنللمرأةدخلواأنهمعندهمالمسألة..الآنالقيروانىقولفما

الفقرةفىسنراهماوهذاوالدجلالتزويرأنواعكلذلكفىواحترفوا،عديدة

..التالية

نأللرجليجوزولانجاسةالنساءلمستعتبرالقرآنشريعةرابعماً:

اَئذِفىَءَامنوألَاتَقْرَلُوأيَأثا)تيممأوتوضأإذاإ!امرأةيلمسأنبعديصلى

أصابتهالذىالجنبأ!جُنُبًاوَلَاتَقُولُونَمَاتَغلَمُوأحَئَىوَأنتُزسُكَرَىاَلضلَنر8

اؤعَكَئ!ضَئكُنتُملَ!إنتَغْتَسِلُويحَتئسَبِلعَابِرىالا)(النجاسةأىالجنابة

عادةوكان..الحاجةقضاءمكانأ!اَئغَآوِلِئِنَئِنكُمأصَدُسَفَهـاوْجَآءَ

ؤأ)(حاجتهوقضىفيهفجلسغائطالىعمدالتبرز،أحدهمأرادإذاالعرب

تحدُوأمَآ"ثتهَئمُوأفَلَنم)(بعثرتهنسمستماوواقعتموهنأالئسَآءَ!لَلمَشغ

طاهرترابعلىالكفينبإمرارالوضوءعورةعملهو-التيممأ!صَعِهذاطَفِئا

كَانَاَلئهَإنوَأثديكُثمفَاَنسَحُوأبِوُجُوهِكُتم)(الماءوجودعدمعندالأرضمن

.43(:)النساه!غَفُورًاعَفُوا
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:وللردنقول

دذلووتزييفبدجللناليخرجالأوراقخلطالقيروانىأنالقارئيلاحظ.

.(وبا،الغبا،)المثليقولوكمافكرهبهتغلفقدمحكمغبا،علىيدلفإنما

بينفرقوهناك،والنجاسة،الجنابةبينفرقهناكبدءذىفبادئ

مايدركحتىجيداالإسلامىالفقهيقرأأنالمرائىعلىوكانوالوضؤالتيمم

يسمىالفقهفىكاملبابهناكإنوالبفهبالعتهأحديتهمهلاوحتىيقول

--زعمهاالتىالجزئيةسنأخذأنناإلا،القيروانىمزاعميفندمافيهالطهارةباب

..المرأةنجاسةفى..

ينقضحائلبدونالمرأةلمسأنعلىوالحنابلةالشافعيةاتفق-ا

الوضؤ.

فلمسالبدنأجزا،منجز،بأىالوضو،ينقصلااللمس:الحنيفية-2

نأخذأنولناالإسلامىالتيسمِرقمةوهذهالوضو،ينقضلاالحنيفيةعندالرأة

قولين:علىفا!ئمة43(!)النسا،:الئسَآءَأوْلنَشغ)ا!يةتفسيرأما..ا!يسر

مِنطَفقتُمُوهُنوَ)ن)تعالىلقونهالجماععنكنايةالنساءلامستمأو-ا

237(:)البقرة!لَرَضتُممَافَنِصْفُفَرِيضَةلمحنلَرَضتُرْوَقَدْتَمَسموهُنانقَثلِ

الجبير.بنوسعيدعباسابن!الهذاوفى

..الوضوءفعليهباليدوالجسوالقبلةالمباشرةهى:الاَخرونقال-2

لىقال:قالتعنهااللهرضىعائشةعنمسلمحديثهناويكفينا

نإ:فقالحائضإنىفقلتالمسجدمنالخميرةناولشِى)!اللَهرسول

.(يدكفىليستحيضتك

طرقبعضفىلقيه!النبىأنهريرةأبىعنالبخارىحديثثم
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أباياكنتأين:فقالجاءثمفاغتسلفذهبمنهفإنسحبجبْوهوالمدينة

:فقالطهارةغيرعلىواْنا"أجالسكأنفكرفتجنداكنت:قال؟هريزة

..ينجسلاالمسلمإنالقهسبحان

رسولرأسترخلعائشةفكانت،الحائضعلىيسر!ةَاللّهإنبل

الطوافإلاكلَهاالحجبمناسكتقومالحائضاللّهوجعلحائضوهىص!الفه

،يَشَلُونَرعَنِ)!تفقالالحائفحالمرآةعلىبحكمالقرآنجاءلمقدبالبيت

.222(:)البقرة!اَلْمَحِهضِفِىاَلئسَآءَفَاَغتَزِلُوأأذًىهُوَقُلاَلْمَحِيضِ

التيممبينالفرقإلىانتقلنافإذا..شديدبإيجازالأحكامهىهذه

سوىأمامىفليسواحدأ،شيئاًيجعفهماأنالقيووانىحاولوالذىوالوضوء

اِذَاءَامَنُؤأاَئذِيفَيا!ا)الوضوءفروضىفىتعالىاللَهآياتفىالفصلالقول

بِرُءُوسِكُثموَاَتسَحُوأاَلْمَرَافِقِإلَىوَايدِيَكُثموُجُوهَكُثمفَاَغْسِلُرأالضلَؤةالَىقُمْتُز

اؤسَفَرٍعَكَاؤعصضَىكُنتُم!إنفَاَطفرُواحجُنُبًاكُنتُمْوَإناَلكًعتمثنِجإِلَىوَارْجُلَحُمْ

طَيبًاصَعِيدالتَيَممُوأمَاَبرتحدُوأفَلَمْاَلئسَآءَلنَشببمُاؤاَثغَآكطِفِنَئِنكُماصَاجَآءَ

وَلبِهنحَرَجفِنعَلَيْ!ملِيَخعَلَاَللَّهُيُرِيدُمَائِنهُوَايْدِيكُمبِوُجُوهِصُثمفَاَمْسَحُوأ

.6(:!)المائدة!تَشكُرُوتَلَعَفحُثمعَلَيْكُمْنِعْمَتطُووَليُتِئملِيُطَف!بهُنموُرِيدُ

كاملةآيةوهىالمائدةسورةفىوردتالتىالآيةهذهالقيووانىتركولقد

والتىالنساءسورةفىالموجودةالآيةوأخذوالوضوء،التيممبينالفرقتوضح

..القيووانىهذانفسهفىيضمرلاذالنايبيقوهذافقط،التيممعنتتكلم

وعنالمرأدعنوالأناجيلالتوراةقالتهعماالقارئمعسأذهبذلكومع

..الحيضفىمكانتها
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-:ةلتورااول!أ

كلماقائلا:وهارونموسىالربوكلم:15الإصحاحاللاويينسفرفى.

لَهم:وقولاإسرائيلبنى

نجاستهتكونوهذهنجسفسيلَهلحمهمنسيللَهيكونرجل-كلا

..نجاستهفذلكسيلَهعنلحمهيحتبسأو،سيقهيبصقلحمهكانإن:بسيلَه

..نجساًيكونالسيللَهالذىعليهيضطجعفراش-كل2

ثيابهيغسلفراشهمسَومننجساًيكونعليهيجلسمتاع3-كل

يجلسالذىالمتاععلىجلسومن..المساءإلىنجساويكونبماء،ويستحم

..المساءإلىنجساًويكونبالماءويستحمثيابهيغسل..السيلذوعليه

المساء.إلىنجساًويكونبماءويستحمثيابهيغسلالسيلذىلحممس-من4

ويكونبماءويستحمثيابهيغسل..طاهربملىالسيلذوبصقإن-5

..المساءإلىنجساً

كانماكلمسمنوكلنجسأيكونالسيلذوعليهيركبما-كل6

نجساًويكونبماء،ويستحمثيابهيغسلحملَهنومن..المساءإلىنجسايكون

..المساءإلى

ويستحمثيابهيغسلبماء،يديهيغسلولمالسيلذومسَهمن7-كل

..المساءإلىنجسأويكونبماء

..بماءيغسحلخشبإناءوكليكسرالسيلذويمسهاكىالخزفإناء8-

ويغسل،لطهرهأيامسبعةلَهيحسب،سيلَهمنالسيلذوطهر-إذا9

وأيمامتيقلنفسهيأخذالثامناليوموفىفيطهرحىبماءجسدهويرحضثيابه
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للكامنويعطيهما،الاجتماعخيمةبابإلى،الرباْمامإلىويأتىحمامفوضى

الكاهنعنهويكفرمحرقةوالأحْر،خطيةذبيحةالواحد:الكاهنفيعملَها:-

..سيلَهمنالربأمام

إلىنجسأيكونبماء،جسدهكليرحغى،زرعإضطجاعحدث-إءذا01

ويكونبصاء،يغسلزرعإضطجاععليهيكونجلدوكلثوبوكلالمساء،

..المساءإلىنجساً

بماءيستحمان..زرعإضطجاعرجلمعهايضطجعالتى-المرأة11

..المساءإلىنجسينويكونان

أيامفسبعةلحمها،فىدماًسيلهاوكانسيل)!اامرأةكانتإذا-12

عليهتضطجعماوكلالمساءإلىنجساًيكونمسهامنوكل..طمثهافىتكون

مسَمنوكل..نجساًيكونعليةماتجلسوكلنجسأ،يكونطمثهأفى

مسَمنوكل..المساءإلىنجساًويكونبماء،ويستحمثيابهيغشفراشها

كانوانالمساءإلىنجساًويكونبماء،ويستحمثيابهيغسلعليهتجلسمتاعاً

إلىنجساًيكونيعسهعندماعليهجالسةهىالذىالمتاععلىاْوالفراشعلى

وكلأيامسبعةنجساًيكونعليهطمثهافكانرجلمعهاأضطجعوإن.المساء

.--س..نجساًيكونضليهيضطجعفراش

طمثها،وقتغيرفىكثيوةأياماًدمهاسيليسيلامرأةكانتإذا-"1

فراشكلنجسهإنهاطمثهاأيامفىكمانجاستهاسيلانأيامكلفتكون

يكونمسَهنمنوكلطمثهاكنراشلَهايكونسيلَهاأيامكلعليهتضطجع

منطهرتوإذاالمساءإلىنجساًويكونبماءويستحمثيابهفيغسل..نجسأ

لنفسهاتأخذالثامناليوموفى..تطهرثمأيامسبعةلتفسهاتحسبسيلَها

..الاجتماعخيعةبابإلىالكاهنإلىبهماوتأتى،حمامفرخنأويمامتين
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أمامالكاهنعنهاويكفر..محرقةوالاَخرخطيةذبيحةالواحدالكاهنفيعمل

فىيموتوالئلانجاستهمعنإسرائيلبنىفتعزلان..نجاستهاسيلمنالرب

السيل،ذىشريعةهذه..وسطهمفىالذىمسكنىبتنجيسهمنجاستهم

ولسائلطمثها،فىوالعليلةبها،فيتنجسزرعإضطجاعمنهيحدثوالذى

..نجسهمعيضطجعالذىوالرجل،والأنثىالذكر:سيقه

أين،الوسطيةإلاتطلبلمالتى..الغراءالقرآنشريعةمنهذافأين

منبعضاًوإليك،والتيمموالغسلالوضوءوأحكامشريعةمنقيروانىياهذا

..عليهاالمنصوصالحقائقوبينتدعيهمابينالفرقلتدركالبخارىأحاديث

تحيضإحداناأرأيت:فقالت!النبىامرأةجاءت:قالتأسماءعن-ا

فيه)9(.وتصلىوتنضحهبالماءتقرصهثمتحثه:قال؟تصنعكيفالمْوبفى

فيخرج،ص!النبىثوبمنالجنابةأغسلكنت:قالتعائشةعن-2

..ثوبهفىالماءبقعوإنالصلاةإلى

أطيرلاإنى،رسوليا!اللهلرسولحبيشأبىبنتفاطمة3-قالت

فإذا،بالحيضةوليسعرقذلكإنما!:اللَهرسولفقال؟الصلاةأفأدع

..)2(وصلىالدمعنكفاغسلىقورهاذهبفإذا،الصلاةفاتركىالحيضةأقبلت

الطهورفىالأمورشتىتتناولالتىالأحاديثمنالكثيرغيرهذا

والتىالسمحةالشريعةوهذه..والاغتسالوالإستحافوالحيضوالوضوء

..أوراقهاخلطالقيروانىيحاول

وثاعليها،ينبغىوماالمرأةوضعالجديدالعهدفىجاءوقدهذا

..سابقاًوضحناه

الوضو،باب..البخارىد!اه()1

الحيضباب-البخارىرواه)2(
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-P
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ترا
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ا،-11

!.س

ا:-،،

أ%%أ؟%71(:عمرألطْ)الأ%أ11
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الرابعةالمقارنات

الير!ل!س!ونجيدأخطرهايكندمإنالكتابأبوابأخطرمنالبابهذا

اليهوديدعوالوقتنفسوفى،بالإرهابالمسلمينيتهمفالقيروانى

يأمرالقرآنأالبابهذاعنوانوجاء،المسلمينقتلعلىويحضهموالنصارى

والمسيحيين(اليهوديقاتلوابأنالمسلمين

وحرضهم.!نجسوالمشركينوالمسيحييقاليهودإنمحمدقال:فيقول

قتالَهمفىبالاستمراروأمرهمبقوةالإسلاماعشَاقعلىلإرغامهمقتالَهمعلى

..فادحةضريبةدفعإلىويضطروهمويذلوهمعليهمينتصرواحتى

السيفيأخذونالذينكلأنالعبارةبصريحاْعلنفقدالمسيحأما

..يؤخذونبالسيف

فكانتالاْلمانهتلرأعتبركماتمامأآريأجنسأالمسلمينيعتبرالقرآنإن

..الملايينالعالممنوماتالثانيةالعالميةالحرب

عَنِوَتَنْهَؤتَبِاتمَعْرُولِىتَأمرُونَلِلئاسأخْرِجَتْأئيمخَوكُنتُتم)

ئِنهُمُجئهُمخَيرالَ!نَاث!تضأفلُءَامَفَوَلَوْبِاللَّهِوَتُؤْمِنُونَالْمُنحَرِ

(011:ععران)آد!اتمشِقُونَوَاصزُهُمُالْمُؤمِنُوتَ

السماحبعدمويأمرنجسعامةالبشرمنالمسلمينغيرالقرآنيعتبرثم

لاهذايومناوحتى..مكةفىالحرأمالمسجد..الكعبةمنبالاقترابلَهم

إِنمَاءَامَنُؤأائذِيفَيائهَا).!الكعبةمنبا!قترابالمسلملغيريسمح

فلا!بواطنهملفسادخبيثأوقذرشئ)28(:)التوبة!نَجَسُْالئشرِكُوتَ

وفاقةفقراأى)عليهخفتموان..هذاعامهمبعدالحرامالمسجديقربوا
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اَللَّهَاثشَآةَانفَضْلِاِ،مِناَللَّهُفَسَوْلىَيُقيكُمُ)(عنكمتجارتهمبانقطاع

28(:)التوبة!عَلِيلاحَحِيو

القرَانيةالنصوصيتابعوهووالفزعبالَهوليصابالقرآنقارئأنويقينا

تدوسوالتى..المسلمينغيرقتالعلىالمسلمينتحرضوالتى..تقطردمأالتى

..القرآننصوصنقرأمعىتعالوالاَنالإنسانحقوقكلعلىوبربريةبعنف

خَنزوَهُوَشَئاتَكْرَهُوأأنوَدَمَئفكُنموَهُوَكُزةاَنقِتَالُعَلَيْحُمُكُتِبَ!)

..216()البقرة:!لحُنم

..244(:)البقرة!عَلِيرحَمِمغاَللَّهَأنوَاَعْلَمُؤأاَللهِسَبِيلِفِىوَقتلُوأ)

،ءء.صءص،ءعهَهـ
مرْصوصبنيَنكانهصصَفاسَبِيدٍفييُقتلوتَالذِيفَمحِ!باَدلَّهَإن)

..4(:)المف!!

فِىسَاثتىءَامَنُوأجاَئذِيفَفَ!ثَئتوامَعَكُتمأقاَتمَتبكَةِإلَىرَئكَيُوحِىإذْ)

!!بَنَاني!لمِنْهتموَاَصثرِلُوأآلأغنَاقِفَؤقَفَاَضرِلُوأاَلزغبَكَفَرُوااَئذِيفَقُلُوب

وعصوا(أخالفواشاقوابأنهمذلك(مفصلكلأوالأطرافأكل)!نفال:12(

العقابشديداللَهفإنورسولَهاللَهيشاققومنورسولَهاللَه

آلأدْبَارَ!تُؤَلوهُمُفَلَازَحْفاكَفَرُوأاَئذِئَلَقِيتُرُاذَاءَامَنُؤأاَئذِينَيأئهَا)

بِغَضَيبَآءَفَقَدْفِئَؤإتَمُتَحِيْزَاأوْنِقِ!تَالِمُتَحَزِفاإلأدُبُرَهُيَؤمَبِؤيُوَلهِتموَمَن

وَمَاقَتَلَهُصاَللَّهَوَلبِهىتَقْتُلُوهُثمفَلَتماَقصِيرُ!وَشىَجَهَئمُوَمَاوَدهُاَللَّهِئِفَ

اَللَّهَإِثحَسَنَاحبَلَآءَمِنهُاَئمُؤمِنِمتَوَليُتلِىَرَىَحاَللَّهَوَلكِىرَمَيْتَإِذْرَمَيْتَ

(1v:1o:الأنفال!عَلِير!سَمِيغ

وَمَنبِاسخِرَةِجاَلذنْيَااَلْحَيَؤةَيَمثزُوتَاَئذِينَاَللَّهِسَبِيلِفِىفَلْ!يُقتل.)

.74(:)النساء!!عَظِيفاخرَاأنُؤْييهِفَسَؤلىَأوْيَغْلِصثفَيُقْتَلاَللَّهِسَبِيلِفِىيُقتك
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تَشعُرُوتَ!أحْيَا!وَلبِهنبَلأمْوَتئاَلثهِسَبِيلِفِىيُقْتَلُلِمَنتَقُولُوأوَ!)

154(:)البقرة!!

كتبالقتالأن)همويقول..اللّهلممبيلفىبالقتالالمسلمينيأمرمحمد

أمامالأدباريولىمنيتوعدثم..سبيلهفىيقاتلونالذينيحباللّهوأنعليهم

فىيقاتلمنيعدثم..المصيروبئسجهنمماْواهوبأناللَهبغضبالقتالاشتعال

..النعيمجناتفىالآخرةوبالحياةالعظيمبالأجريغلبأوويقتلالفهلممبيل

القرآننصوصقراءةفىمعىوأستمر

عِشْرُونَئِنكُثميَكُناناَلْقِتَالِجعَلَىاَثمُؤمِنِىحَزِضِاَلنىُّيَ!يها)

بِا"نهُزكَفَرُوأاَئذِيفَئِنَأثفًايَغْلِبُؤأفِأئَةئِن!ميَكُن!إنمِأئَتَ!يَغلِبُوأصَبرُونَ

65(:!)الأنفاليَفْقَهُوتَلاقَؤم

بادرفيهالمغالاةوأدركالقرآنىالنصبهذامحمدنطقأنوبعد

:فقالبتصحيحه

فِأئَةئِنحُميَكُنئَ!نضَغفًاجفِيكُمْالتوَعَلِمَعَنكُمْاَللَّهُخَففاَلًنَ)

اَلصنرفىَمَعَوَاَللَّهُاَللَّهِ!بِ!ذنِالْفَ!نِيَغْلِبُؤأالفئِنكُمْيَكُن!إنمِأئَتَ!يَغْلِبُوأصَابِرَير

عَرَضَتُرِيدُوتَآلأزض!فِىيُثخِىحَتىاشرَىلَهُؤيَكُونَانلِنَئكَاتَمَا!

67(:66:)1!نفال!عَ!بزحَكِيو!آلأَخِرَةَ!وَاَدلَّهُيُرِيدُوَاَدلَّهُاَلدُّنْيَا

حَتىيُتخِفَفِىشرَىيَكُونَلَهُؤاهـ"كَاتَلِنَشان)القرَانىالنصأما

قتلببدرالمشركيقوجيشمحمدالنبىجيشأقتتللما:فتفسيره!آلأرْضِ

بقتلَهم،فأشارعمر،محمدفاستشار،أربعينوأسرواأربعيقمنهمالمسلمون

الاَيةهذهفنزلتلرأيهفمال،منهمالفداءبأخذفأشاربكر،أباواستشار

الأرضفىالقتليكثرحتىأسرىلَهيكونأنلنبىينبغىلاأنهومؤداها

..نمدينوتأييداللكافرينخذلاً
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نرىونحنولاسيما،بالسيفانتشرالإسلامأنقلناإذانبالغلانحن

يحاربونعربأعندئذوكانوا،المشركينضدقتاتهمفىالمسلمينوحشيةمدى

هذاأنالأمرفىوالعجيبأسروهمالذينالحربأسرىقتلوافقد..عرباً

..الخطاببنعمررأىحسبتمالقتل

فىالقتلمحمدالنبىيكثرحتىعمررأىعلىتصادقآيةونزلت

..الإسلامبإعتناقليبادرواالناسقلوبفىالرعبويثيرالأرض

،القتالعلىالمسلمينتحضالتىالقرآننصوصقراءةونتابع

والمسيحييناليهودبقتالالمسلمينمحمديأمرالتالىالنصوفى

عليهمالنهائيةالنصرةللمسلمينتكونحتىالكتابأوتواالذينوهم

..صاغرينأذلاءويصبحوا

حَزمَمَامحُرَمُونَوَ!آلاَخِرِبِاَتيَؤمِىوَ!بِاَللَّهِيُؤمِنُوتَ!اَئذِيفَقتلُوأ)

اَثحِتتأوتُوااَئذِيفَمِنَ)الإصلام(اَفحَقدِئَيَدِينُوتَوَلَاووَرَسُولهٌاَلئَهُ

92(:!)التوبةصَغِرُوتَوَهُمْيَ!عَناَلْجِزيةَيُغطُواحَق(والمسيحيون)اليهود

..القرآنىالنصهذاوتفسير

إيماناالأخرباليومولاباللَهيؤمنونلاالذينقاتلواالمؤمنونأيهايا

الإسلاموهوالحقبدينيدينونولاورسولَهاللَهحرممايحرمونولاصحيحاً،

اليهودأىالكتابأوتواالذينمن،السابقةالأديانجميعوأزالنسخالذى

(صاغرونوهمعليهمتقررالتىالفريبةأىالجزيةيعطواحتىوالنصارى

..(245المفسرالمصحف)

اهتمامأنيرىأنوتفسيرهالقرآنىالنصهذاقارئأنتباهويسترعى

الضرائبفرضفىيتركزوالمسيحييناليهودعلىينتصرونحينالمسلمين
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بدفعالإسلالماستبدالالممكنمنأنهيريناوهذاواذلانهمعليهمالباهظة

والمسيحييناليهودعلىالمؤوضةالصريبة

شريعةتطبقالتىالإسلاميةالدولةفىالمسلمينغيرأنكذلكيريناكما

المسلميقعندلَهمحقوقولابصغرهميشعرواوأنأذلاءيعيشواأنعليهمالقرآن

أهلمنالواحدبقاء..الإنسانلحقوقممارسةأو،احترالمأواعترافولا

الَهالمالعنحرهووالمال..المسلمينماللبيتدخلمصدردينهعلىالكتاب

العظيمالعلىاللَهبأنالقوليقبلأنالمتحضرللفكريمكنولا..الإسلالمفى

الجزيرةفىللميلادالسابعالقرنفىعاشواالذينالبدوهؤلاء،العربأختار

بهذاالحقمعرفةإلىالبشريةلقيادةالدموىالنبىهذامحمدأأختارأوالعربية

وأوربا،وأسياأفريقيالسكانالحكيمالفهأرادلوأنهيقينا..الرهيبالأسلوب

وسيلةلاختارمسلميىْيصيرواأنوالعراقوأسبانياوإيرانوسوريامصرفى

..الإسلالمسيفوغيرمحمدغيرأخرى

القتالعلىالمسلمينيحرضالنبى

تحتوبأن..شئكلعلىقادراللَهبأنعارففلأنهالمسيحأما

رئيسعبدوضربسيفهأستلالذىبطرسلتلميذهقالالملائكةجيوشسلطانه

إلىسيفكرد!عليهللقبضقادمينالجنودرأىحينأذنهفقطعالكهنة

لاأنىأتظن..يهلكونبالسيفالسيفيأخذونالذينكللأن..مكانه

الملائكةمنجيشأعشرأثنىمنأكثرلىفيقدلمأبىإلىاْطلبأنالأناْستطيع

..52-2654/:متىيكونأنينبغىهكذاأنهالكتبتكملفكيف..

وسفكوالقتالالسيفرجلمحمدتفصلالتىالعميقةالفجوةتبدوهنا

هذهعلىمولدهيومالسماءملائكةرنمالذى..السلامزئيسالمسيحعنالدماء

13:2لوقا(السلامالأرضعلى!مسرورينالأرض
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فىالحسنىاللهأسماءمناسم،والسلالمالمتجسدالسلالمهوفالمسيح

اثمُهَيْمِفُالْمُؤْمنُالشغُانقُذوسُالمَلِكُهُوَإلاإلَهَائذِهـ!اللَّهُهُوَ)القرآن

23()الحثر:!!يُمئز!وتَعَئااللَّهِسُنحَنَالمُتَحَنرانجَئارُانعَزِيزُ

للذينالسلاممانحأيضاًهوبل..فقطالمتجسدالسلامهوليسوالمسيح

للمؤمنيندعوةهووهذا..بهيؤمنون

أعطيكمالعالميعطىكماليس..أعطيكمسلامى..لكمأتركسلامأ)

.14/27يوضا(ترهبولاقلوبكمتضطربلا..أنا

والترنيموالتسبيحبالفرحالكنائسفىالمسيحييناجتماعاتتميزتلَهذا

اجتماعاتنجدبينماوالتسبيحللترنيمتدفعهمالمسيحبسلالمالممتلئةفقلوبهم..

العبوديةروحعليهاتطغىالفرحمنخالية..جامدة..المساجدفىالمسلمين

..التسبيحنغماتفيهاتترددولا..ترانيمكتببهاتوجدولا

لهلهلهلهلهله

:وللردنقول

ثمعليهالنردواحدةجزئيةنأخذلنالبابهذافىالقيروانىعلىوللرد

..ككلالبابعلىوإجمالىمطلقبشكلسنردولكننا..تليهاالتىالجزئيةنأخذ

موسىعلىأنزلالذىبدينهماليهودأنحرفعندماأنهنقولوبداية

!انحرفواالنصارىفعلتوكذلكأضافواماوأضافواحذفواماوحذفواالسحلا

الذىالدينبم!اللَهأنزل..السحلاعيسىرسولَهمبهنادىعماشديداًانحرافاً

وحيثوالنصرانيةلليهوديةحدثكماالانحرافمنوصونهبحفظهتعهد

لتبيانالخاتمةالرسالةوكانت..وبدنوهيحفظوهفلمبهوالرهبانالأحبارتعهد

بهأوصىوالذىالناسأيدىبينالخاتموتفعالدينحدثالذىالإعوجاج
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ماالمرجوفبقلمهكتبحيثبهذا،يعترفلاالقيروانىأنإلا..!ح!لرسولَه

بأنوقولَهانتهىحيثمنوأنمى..يدرىلاحيثمنسقطقدوهوكتب

القازئأشتأدْنهذافىنخوضأنقبلولكن،السلامإلىيدىعودينالمسيحية

اليهوديتهمالقرآنأنقونهوهوالباببدايةفىالقيروانىأوردهاملاحظةفى

قتالَهمعلىالمسلميقيحرضالقرآنوأننجسبأنهموالمشركينوالمسيحيين

..الإسلاميعتنقواأويدخلوالمإنبالسيف

بالسيفيأخذونالذينكل)المسيحقولوهىالمقدمةلَهذهبقنبلةويلقى

هذهاستغلبدهائهومو(يهلكونبالسيف)النصفىوالصحيح(يؤخذون

متطوفىودفعالفتغةنارلإيقادمحاولةفىالخفيةالحربليعلنالعبارة

الفقرةوهذهتعبيرهحدعلىبالسيفمنهمأخذكمابالسيفللأخذالنصرانية

التالية:للأسبابمضافةفقرةهىأوردهاالتى

يسوعحالذينمنواحدوإذا)سيفهإستلمناسممتىيذكرلم-31

الحاضرينمنواحدواستل)مرقسفعلوكذلك(سيفةواستليدهمد

(يكونماحولَهالذينرأىفلما)آخرشئلَهفكانلوقاأما..(السيف

فقطعالكهنةرئيسعبرمنهمواحدوضرب..بالسيفاْنضربيارب:قالوا

..سيفمعهوكانبطرسسمعانأسمفذكريوحناأما(اليمنىأذلْه

للسلاميدعوالذىوهوالممخلاالم!سيحيلاحظلمحقاًهلنسألونحن

-؟مريديهمنأحدحتىأوسيفأبطرسيحملأنوالمحبة

لممقولةفهو(يهلكونبالسيفيأخذونالذينكل)مقولةعناْما

..يوحناأولوقاأومرقسيذكرهاولممتىإنجيلفىإلاتكتب

؟السلامإلىتدعووضعوهاالتىحقاًالمسيحيةهلسؤالنا:%لىنعودأنناإلا
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اليهودعندالدينيةالحروبصورةأنسنجدهداعلروللإجابة

..والرعبالبشاعةيغمرهاالمقدسةأسفارهمضنهطث.،تتحفركماوانتج!ا؟ى

التوراة

51(نتتنيةسفر-يقولا /15 rتحاربهالكىمدينهمنتقربحين

الموجودالشعبفكللكوفتحت،الصلحإلىأجابتكفإن،الصلحإلىأستدعها

حرباًمعكعملتبلتسالمكلموإنلكويستعبدللتسخيرلكيكونفيها

السيف،بحدذكورهاجميعفأضربيدكإلىإنهكانربدفعهاوإذافحاصرها،

.(لنفسكفغنمتهاغنيمةكلالمدينةفىماوكلوالبهائموالأطفالالنساءوأما

للأمثلةنأتىاليهود،عندللحربعامةقاعدةهذه

إلىبكويجنأمامكيسيرملاكىفإن23/221الخروجسفر-يقول2

لا،فأبيدهمواليبوسيينوالحويينوالكنعانيينوالفرزيينوالحيثيينالأموريين

..(أنصابهموتكسرتبيدهمبلأعمالَهمتعملولاتعبدهاولالاَلَههمتسجد

لأن،معرىأنهالشعبموسىرأىولماأ32/25:الخروجسفر-3

وقال..المحلةبابفىموسىوقف..مقاوميهبينللهزءعراهقدكانهارون

..لاوىبنىجميعإليهفاجتم!فإلىللربمن

علىسيفهواحدكلضعوا،إسرائيلإلَهربقاكهكذا:أهمفقال

واحدوكلأخاهواحدكلواقتلواالمحلةفىفيبمناوارجعإومروافخذه

منووقع،موسىقولبحسببنولاوىففعل..فريبهواحدوكلصاحبه

رجلآلافثلاثةنحواليومذلكفىالشعب

رجلاًعمثرأثناأرسلموسىإنأبعدهوما.نعدد)1(العد؟سفر-4
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وقتلوا،عليهموانتصروافحاربوامديانأمللمحاربةالعازاربنفينحاسمع

ومواشيهموأولادهمنساءهموسبوا،وبلعامالخمسةوملوكهم،منهمذكركل

موسىعليهمكضبرجعوافلمابالنار،والدساكروالمدائنارخرىواحرقواكلَها،

ثيبة،امراْةوكلمذكرطفلكلبقتلأمرثم؟النشاءاستحييتملم:وقال

البقرمن(5550675)الغنممنالغنيمةوكانتأمركماففعلواالأبكاروإبقاء

..(500032)الأبكارالنساءومن(000061)الحميرومن(005072)

وثلاثيناثنتينالأبكارالنساءعددكانفإذاالموضوعفىالطوافةهىوهذه

الذكور؟منالمقتولينعدديكونفكم..ألفا

بهوتقدمواحياًفامسكوه(عاى)ملكوأما):8/32يشوعسفر-5

..عاىسكانجميعقتلمنإسرائيلانتهىلماوكان..يشوعإلى

حتىالسيفبحدجميعأوسقطوالحقوهمحيثالبريةفىالحقلفى

جميعفكان..السيفبحدوضربوهاعاىإلىرجعإسرائيلجميعأنفنوا

.(عاىأملجميعألفاعشراثناونساءرجالمناليومذلكفىسقطواالذين

معهإسرائيلوكلمقيدهمنيشوعأجتازثم):92/41يشوعسفر-6

فضربهاملكهامعإسرائيلبيدأيضاهىالربفدفعهالبنةوحاربلبنةعلى

بملكفعلكمابملكهاوفعلشاردبهايبقلمبهانفسوكلالسيفبحد

عليهاونزللخيشإلىلبنةمنمعهإسرائيلوكليشوعأجتازثم..أريحا

وضربهاالثانىاليومفىفأخذها،إسرائيلبيدلخيشالربفدفع..وحاربها

ملكهوارمصعدحينئذبلبنةفعلماكلحسببهانفسوكلالسيفبحد

..شارداًلَهيبقلمحتىشعبهمعيشوعوضربهلخيشلإعانةجازر

عليهافنزلوهاعجلونإلىلخيشمنمعهإسرائيلوكليشوعاجتازثم

بهانفسكلوحرم..السيفبحدوضربوهااليومذلكفىوأخذوهاوحاربوها
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معهإسرائيلوجميعيشوعصعدثم..بلخشفعلماكلحسباليومذلكفى

ملكهامعالسيفبحدوضربوهاوأخذوها..وحاربوماحبرونإلىمن.عجلون

..بهانفسوكلمدنهاوكل

ملكهامعوأخذهاوحاربها،دبيرإلىمعهإسرائيلوكليشوعرجعثم

..بهانفسكلوحرمَوا،السيفبحدوضربوهامدنهاوكل

ملوكها،وكلوالسفوحوالسهلوالجنوبالجبلأرضكليشوعفضرب

منيشوعفضربهم،إسرائيلإلَهالربأمركماقسمةكلحزمبلشاردأيبقلم

(جعبونإلىجوشنأرضوجميعغزةإلىبرنيعقادش

فضربوهم..إسرائيلبيدالربودفعهم):11/8017:يشوعسفر-7

..شرقآَمصفاةبقعةوإلى،مسرفوتوألى،العظيمةصيدونإلىوطردوهم

عرقبالربلَهقالكمابهميشوعففعل..شاردلَهميبقلمحتىفضربوهم

حاموروأخذالوقتذلكفىيشوعرجعثم..بالنارمركباتهموأحرقخيفهم

كليشوعفأخذ..السيفبحدبهانفسكل-وضربوابالسيفملكهاوضرب

..(السيفبحدوضربهمملوكهاوجميعالملوكأولئكمدن

سكانوربماالملايينقتلقديشوعأننجدالقارئعزيزىياوهكذا

..إ!كلهمفلسطين

وغزواورجالَهداودوصعدأ:27:8الأولصموئيلسفر-8

شورعندمنالأرضسكانقديممنهوْلا،لأنوالعمالقةوالجزريينالجشوريين

وبقرآَغنماًوأخذامرأةولارجلاًيستبقولمالأرضداودوضربمصر،أرضإلى

أخبيش(إلىورجعوثيابأ

ملكرحوببنغررداودوضرب2:8الثانىصموئيلسفر-9

ألفامنهداودفأخذ..الفراتنهرعندسلطتهليردذهبحين()صوبه

http://kotob.has.it



لووفحها-تا

701

المركباتخيلجميعدا؟دوعرقب..رجلألفوعشرينفارسوسبعمائة

فضربصوبةملكعزرهددلنجدةدمشقأرامفجاء..مركبةمائةمنهاوأبقى

دمشقآرامفىمحافطْيقداودوجعلرجلألفوعشرينأثنينآراممنداود

..هدايأيقدمونعبيراًلداودالآراميونوصار

وذهبالشعبكلداودفجمع):92:12الثانىصموئيلصفر-01

معالذهبمنووزنهرأسهعنملكهمتاجوأخذ..وأخذهاوحاربهاريةإلى

وأخرج..جداًكثيراًالمدينةغنيفةوأخرج..داودرأسعلىوكانكريمحجر

واْمرهمحديدوفؤوسحديدونوارجمناشيرتحتووضعهمفيهاالذىالشعب

.(عمونبنىمدنبجميعصنعوهكذا..الآجرأتونفى

عنفبكلالصَتلاداودوصفتالتوراةأننجدالقارئعزيزىياوهكذا

..والفؤوسالمناشيرتحتأعداءهيضعأنهحتىباللَهوالعياذوبربرية

الجديد:العهد

وماذا)التوراةقالتهماعلىبولسيعقبالعبرانييقإلىبولسرسالةفى

ويفتاحوشمشونوبارقجدعونعنأخبرتإنالوقتيعوزىلأنهأيضاًأقول

مواعيد،نالوابراً،صنعوا،الممالكقهروابالإيمانالذينوالأنباءوصموئيلوداود

صاروا،ضعفمنتقؤا،السيفحدمننجواالنار،قوةأطفأواأسود،أفواهسدوا

..(غرباءجيوشاهزموا،الحربفىأشداء

ذلكومحلىوئروإصلاحإيمانهوإنماهؤلاءفعلَهماأنبولسويرى

..والتسبيحبالحمدوالقتلوالخرابالدمارأخبارالكهنةيتناقل

فزوالوحتشصاسحنينادىأناجيلكمحمسبافسيحأنمنالرغموعلى

ققولأناوأمابسنوسنبعينعين:قيلأنهس!عتبمأ:يقإلأصجبوام!عظة
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ومنأيضاً،الاَخرلَهفحؤلالأيمنخدكعلىلطمكمنبلالشرتقاوموالا

..أيضاالرداءنهفاتركثوبكوأخذيخاصمكأراد.أن

لكم:فأقولأناوأما،عدوكوتبغضقريبكتحب:قيلأنهسمعتم

الذينإلىوصلوا،مبغضيكمإلىأحسنوا،لأعينكمباركوا،أعدائكمأحبوا

..538/44:متى(ويطردونكمإليكميسيئون

منالمسيحيونكانفعندما..الرياحأدراجذهبتالوصاياهذهكلأنإلا

الوحشيةمنشتىألوانعليهمتنزلوكان،أمرهمعلىمغلوبينعيسىبعد

المسيحيونكانالثانىالقرنفىأنهحتىواليهودالرومانيدعلىوالتعذيب

الحقوقوأسقطت..العامةالمحلاتبدخوللَهميممحلاأنجاساًيعذون

..الثالثالقرنفى(قلديانوس)يدعلىكنائسهموهدمتلَهمالمدنية

نأوأعلنم312311،التسامحمرسولمقسطنطينالإمبراطورإعلانوبعد

أخذتجمعياتتأسم!ت؟حدثماذا،للدولةالرسمىالدينهىالمسيحية

الصليب)جمعيةأشهرهاوكانالوثنيينالرومانبقايااستئصالعاتقهاعلى

الانتقامهذا(هارثمان)المؤرخِوصفوقد..بإيطالياتورنترفى(المقدس

..التاريخسجلهاالتىالبشريةالمجازرأفظعبأنهاذلكتلىوما

الوثنيينعندالمسيحىالانتقالمأو،المسيحىالاضطهاديقفولم

..أيضاًالمسيحينإلىتعداهمبل،فحسب

التىالمسيحيةتكنلم،وسلطانكيانذاتظهرتالتىالمسيحيةأنإذ

والدمارالقتلفيهاباركالتىبولسمسيحيةولكنها،المسيحبهانادى

المسيحتأليهالكنيسةابتدعتولما..القديمالعهدأخبارعلىتأكيداوالخراب

جديدصراعبدأوالفداء،والخلاصالثالوثالأغريقيةالفلسفاتوأخرجت

بولسمسيحيةبهموأوقعتومتمردينمجدفينالحقيقيونالمسيحيونفيهأعتبر
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كالعشاءالبدعتفريخفىالكنيسةاستمرارمعوالعنتالاضطهادألوانكل

..الغفرانوصكوك،الربانى

بألوهيةالقول(أريوس)عارضعندماالميلادىالرابعالقرنففى

اقتنائهاوتحويمكتاباتهوإحراق،آريوسإدانةم325نيقيةمجمعقررالمسيح

..الكتاباتهذهمنشيئاًاْخفىمنبإعداموالحكم

التفتيشمحكمةمرةلأولظهرت،م593(تيودوسيوس)عهدوفى

مقدراتعلىالكنيسةسطوةبعدعشرالثانىالقرنفىبعدفيماتنظيمهاوتم

..الرهبانمنأعضاؤهاوكان،قلوبهمفىالرعبوبثالناس

محاكمتاريخوأصبح،العقيدةفىالمخالفيناكتشافوظيفتهموكانت

حتىأوالفكرحريةوقتل،صورةأبشعفىالدينىالاضطهادتاريخهوالتفتيش

الاَلاف،بمئاتالنظامهذاصرعىاْصبحالتاليةالقرونوفىوالكتابةالقراءةتعلم

..هراطقةالكنيسةنظرفىكانوامنوالإعداموالإحراقللشنقوتعرض

التعذيب،فىمبالغةالبطىءالإعدامإلىتلجأالكنيسةكانتماوكثيرا

فعلكماأسنانهموتخلعالضحايا،أجسادعلىالشموعنيرانتسلطكانتإذ

مجمعلقراراتالخضوعرفضلأنهمصر،أساقفةكبيرأببنياميين(

القوانينوكانتوبشريةإ!هيةطبيعتينللمسيحأنرأىالذى()خلقيدونية

..الأباءبهاتهمالذىالجرمتبعةوالاْحفادالأبناءيحملبأنتقضى

للمسيحييق:المسيحيينقتل

..رجلألفثلاثونواحديومفىقتلفرنسا-فىا

..البروتستانتمنالألوفقتل،ام565بإيطالياكالإبرياوفى-2

البروتستانتيينبطردأمراًأصدرام521الخامسكارولوسعهدفى-3

..الفخمسمائةقتلفىذلكوتسببالفلامنكبلادمن
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المسلمينيأمرالقرآن011

يدهعلىقتلام955أسبانياوفىكارولوسإبنفليبسعهد-فى4

..البروتستانتمنالفأعشرثماندة

آمنواالذينمن0000023أورباممالكفىبالنارأحرقمنعددبلغ-5

..البابادونبيسوع

بالكاثوليكالبروتستانتفعلفما،بالبروتسمانتالكاثوليكفعلَهماهذا

..شوكتهمقويتعندما

التالية:القوانيينالبروتستانتأصدر

..أمهأوأبيهتركةكاثوليكىيرثلا-ا

إذاإلاسنهعشرثمانىعمرةيجاوزبعدماأرفاًكاثوليكىيشترى-لا2

..بروتستانتياًمار

سجنايسجنالحكمهذاخالفومن،بالتعليممنهمأحديمثتغل3-لا

الحياةمدى

الخراجضعفالكاثوليكيؤدى-4

هويقلللتعليمإنجلتراخارجولدهالكاثوليكمعهأحدأرسلإن-5

..ومواشيهأموالَهوتسلموولده

..الدولةفىمناصبأىمنهميعطى-لا6

الكنيسةفىالعيدأوالأحديومالكاثوليكمنيحضرلم7-من

..الجماعةعنخارجأويكونكبيرةماليةغرامةيغرمالبروتستانتية

إلاأولادهمئعمدولا،تكفنولاموتاهمتجهزولا،زواجهمتنفذ8-لا

..إنجلتراكنيسةطريقةعلىذلككانإذا
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..تكفينهمعندولاقتفهمعندالقسيحفر9-لا

مدىيسجنبهالمتعلقةالخدماتمنخدمةمنهمقسأدىإذا-01

..الحياة

مجمقهمالكاثوليكوعلماءرهبانمنالعديدبحملإليزابيثالملكةوأمرت

ليجبرواإيرلنداإلىالملكةجنودوذهبالبحر،فىأغرقواحيثالسفنعلى

فأحرقوا،البروتستانتىالمذهبلمحىوالدخولمذهبهمتركعلىالكاثوليك

والبروتستانتالكاثوليكبيقالانتقامواشتعلرهبانهاوقتلواالكاثوليككنائس

بالنار،ليحرقوا050031منأكنراْسبانيافىالتفتيشمحاكمفقدمت..

..القتلتلىبعقوبات0000092علىوحكمت

سكانجميعبإدانةحكمه(المقدسالديوانأأصدرام568عاموفى

للمقصلةدفعالحكمصدورمنأيامعشرةوبعد(هولنداأالمنخفضةالأراضى

..والأطفالوالنساءالرجالملاييق

منباريسمذبحةللبروتستانتالكاثوليكدبرهاالتىالمذابحأهمومن

لعملباريسلزيارةالبروتستانتالكاثوليكدعاحيث..ام572أغسطس24

بكرةعنباردبدمنياموهمقتلوهمثمبينهمالنظروجهاتبينتقربتسوية

الكاثوليكوالملوكالبابامنالتاسعشارلالملكعلىالتهانىوانهالتاْبيهم

..النبيلالبطولىبالعملالعملهذاوصفواحيث

المسيحيونفعلفماذا،البعضبعضهممعالمسيحييقتاريخهوهذا

.،؟باليهود

البطريقابننقلَهوفيماالصحيحالجوابكتابهفىتيميةابنيقول

،-"؟تتو*،(نتدهـ،!ليتبه!ديسكنلا؟نقسطنطينالملكأمرأ
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I I vالمسلمينيأمرالقرآن

فقيل..النصرانيةدينوظهركثير،خلقاليهودمنفتنصر..يقتلينتصئرلم

..دينهمعلىوهم،القتلفزعمنينتصروناليهاِدإن:الملكلقسطنطيق

منهم؟ذلكنعلمأنلناكيف:الملكقال

يابهلونلاواليهود..حرامالتوراةفىائغنزيرإن:البتركبولسقال

فمنمنها،وتطعمهملحومها،وتطبخالخنازير،تذبحأنفأمر..الخنزيرلحم

..اليهوديةدينعلىمقيممازالأنهعلمنامنهايأكللم

نأكلاْنلنايجوزفكيفحرامأالتوراةفىالخنزيركانإذا:الملكفقال

؟للناسونطعمهالخنزيرلحم

،التوراةفىماكلأبطللمحدالمسيحسيدناإن:البتركبولسنهفقال

نأ،المقدسإنجيلهوفى،الإنجيلوهو،جديدةوبموراة،ا(آخزبناموسوجاء

يخرجالذىالإنسانينجسوإنما،بنجسولابحرامليسالبطنيدخلماكل

..ف!ه!ا

صغاراً،صغارأوتقطعلحومها،وتطبخالخنازيرتذبحأنالملكفأمر

منخرجمنوكل،الفصحأحديوممملكتهكلفىالكنائسأبوابعلىوتصرِ

ذلكلأجلفمَتليقتلمنهيأكللمفمنالخنزير،لحممنلقمهَيلقمالكنيسة

..كثيرخلق

العذابالمسيحيونفيهاصبالتىالوحيدةالحادثةهىهذهوليست

تقشعرحوادثمنالتاريخسنوا!عبرالكثيرهناوإنمااليهود.رؤوسعلى

..وإجلاءونهبوسلبإحراقمن،الأبدانلَها

فى،بالمسلمينالمسيحيونفعلهماوالأرقام،الوثائقهذهإلىضمنناولو

1I)الناموصمنواحدةنقطةأوواحدحرفكزوللاوالأرضالساهترولأنإلى:الأناجملفىالمممعكول..
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فعفهماثم،غرناطةسقوطبعدأَسبانيافىوكذلك،الصليبيةالحووب

نألنالتبين،الإسلاميةبالمنطقةوالحديثالقديمالصليبىالاستعمار

ما(والتسامحالرحمةدينأاعتبارهاعلىمعتنقوهايصرالتىالمسيحية

والفنكالتاَمرمنيطاقلاوجحيم،والتنكيلالعذابأبوابمنبابإلاهى

..والكراهية

هصدشهىوإلحقائقبالوثائقتاشيخهاخلالمنإلمسيحيةأننرىلذلك

نإقونهممنهذاوأينالأديانلكلىوالإرهابالبطشيدتمثلمازالتأوكانت

مقبحرعلىانتشرتالتىهى..والمسيحية..بالسيفانتشرالإسلام

..الضحاياجثثعلىالمقدسصليبهاورفعتالدماء،

منتمماوواقععنفمنبهاوماالسابقتينالديانتيننصوصواقعهذا

عنفدينحقاالإسلاموهلالإسلامعنفماذا..هذاتؤيدالتىللوثائقرصد

ولمللجهادأساسيةقواعدوضعالإسلامإنالصليبأصحابيزعمكماوبربرية

القرآنآياتمنكثيرفىواضحاًهذانرىولعلناعواهنهعلىالأمرهذايترك

..الكريم

يُحِمسالَااَدلَإتتَعْتَدُؤأجيُقتلُونَكُزوَلَاالذِفىَاَدلهِسَبِيلِفِىوَقتلُوا)-أ

أخْرَجُحكُثمححَثثُئِنوَأخْرِجُوهُمثَقِفْتُمُوهُثمحَيثُوَاَفتُلُوهُثم!اَتمُغتَدِيفَ

فَ!نفِيهِيُقتلُوكُتمحَتىاَلحَرَاسِاَكسْجِدِعِندَتُقتلُوهُثموَلَااَلقَ!لِجمِنَاشَدُّوَاَلْفِتنَةُ

!هزحِيمغَفُورُأَللَّهَفَ!نِاَنتَهَؤأفَ!نِ!اَثبهَفِرِينَجَزَآءُفَاَقتُلُوهُمْ+كَذَالِكَقتلُوكُثم

.r9-\9\(:)البقرة

صُدُورُهُثمحَصِرَتكمْجَاَءُأؤئثنوَلَتنَهُمقَؤسبَثنكُثمإِلَنيَصِلُونَالذِفىَإلَّا)-2

فَلَمْاَغرلُوكمْفَإِنِعَلَيكُزفَلَقتلُوكُثمحلَسَف!هُثماَللَّهُشَاَءَوَلَؤقَؤمَهُثمحيُقتلُؤأاؤيُقتلُوكُثمأن

(9!:ء)النص!)!سَبِيلأكُزعَلَهِتماَللَّهُجَعَلَفَمَااَلشلَمَإِلَيكُمُوَاثقَؤأيُقتلُوكُثم
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نَضهِرْلَقَدِيز!عَكَاَللهَوَانظُلِمُو6بِا"نهمْيُقتلُوتَلِفذِفىَاذِنَ)-3

،،
(93:04:!)الحجاَلئةُرَئنَايَقُولُوأأتا،بِغَؤحَؤدِيَرِهِممِناخْرِجُوأالذِصقَ

ئِنوَلَزمخُرِجُوكُراَلذِفىِفييُقتلُوكُنملَنماَئذِفىَعَغاَل!هُيَنْهَنكُزلاا-4

عَنِاَلئهُيَفكُمُائمَااَفمُقسِ!محُحثاَلكهَانإلَهِنمتَبزوهُزوَتُقسِطُؤأأندِيَرِكُنم

نأإخْرَاجِكُنمعَلىوَظهَرُوأدِيَركُتمئِنوَأخْرَجُوصراَلذِ-فىِفِىتتلُوكُنماَئذِصنَ

(9::8)الممتحنة!اَلظبمُونَهُمُفَا"ؤتجبِريَتَوَثئموَمَنتَوَلؤهُئم

القرآنيةالنصوصوالدليلفيهالدخولعلىأحديكرهولملاالإسلامإن

الواضحة:

بِاَلالغُؤتِيَكْفُزفَمَناَليجمِنَاَلزشدُتبَمئنَقَداَلذِفىِفِىإكرَاهَلَآ)-ا

!!عَلِيئحَمِيغوَاَللَّهُ!ااَنفِصَامَ!اَنوُثتَىبِاَنعُزوَةِاَشتَنسَكَفَقَدِبِاَلئهِوُيؤمِف

256(:)البقرة

اَلئاسَتكرِ؟أفَأنتَجَععًاج!ئهُئمآلأزضِفىمَن،مَنَرَئكَشَاَءَوَلَؤ)-2

جمعَلُاَللهِبِ!ذنِالاتُؤمِفَأنلِنَفْسٍكَاتَوَمَامُؤْمِنِىيَكُونُوأحَ!ىَ

(9901-.:)يونس!يَغقِلُونَلَااَئذِيفَعَلَىاَلزِجْسىَ

فعلفهل..بالسيفأنتشرمدالإسلامأنالقيروانىيرىهذاومع

..وغدروخيانةمجازرمنعليهالسابقةالأديانفعلَهماالإسلام

فهوٍ،بالقتاليجاهدلامنهموالمستأمنوالعهدالذمةأهلمنكانمنإن

داخلاوليس،أحسنهىبالتىومجادلتهبدعوتهاللَهأمرمنضمنداخل

..بقتالَهاللَهأمرفيمن

ووصيتهخطبتهفىقالالخطاببنعمرأنالبخارىصحيحففى

يوفىأن!،رسولَهوذمةاللَهبذمةبعدىمنالخليفةوأوصىأ:وفاتهعند

..(طاقتهمإلايكلفواولا،ورائهممنيتاتلوان،بعهدهمتهم

http://kotob.has.it



الروضةردا

115

وأحقهمنانتقصهأومعاهدأظلممنألاأ:!النبىلقولتطبيقوهذا

يومحجيجهفأنا،نفسطيببغيرشيئاًمنهاْخذأو،طاقتهفوقكففه

0005()1(القيامة

.8

يهودىمنأسلممنأنهاليمنأهلإلىالنبىكتبأالزبير:ابنويقول

محلىكانومن،عليهمماوعليه،ماتهمتهالمؤمنينمنفإنهنصرانىأو

..(الجزيةوعليهعنها،يفينلافإنه،نصرانيتهأويهوديته

أصحابفعلكماوليسوالأطفالالنساءقتلعن!الرسولنهىكذلك

مقتولةامرأةوجدت:قال!هعمرابنعنالبخارىصحيحففى،القيروانى

ا-)2(والصبيانالنساءقتلعنفنهىم!اللَهرسولمغازىبعفىفى

ذكرناوقدالمختلفهالمللوبينالقيروانىأصحابيفعلَهافلمهذهوحتى

..منهمبالبعضالبعضفعلَهوماسبقفيماذلك

بِالتىاتحِتضالاأهْلَتحدلُؤأوَلَا5)فيهماللَهقالالذينالظالمونأما

..46(:)العنكبوت!مِنهُزظَلَمُوأالذِصنَإلااحْسَنُه!

ولاعلمبذىليسالظالملأن..أحسنبالتىبجهادهميؤمرلمفهؤلاء

حق.ولادين

تعالىاللَهأمرفقد-الحربأهلمنوهو-المستأمنالمستجيروأما

اصَالَهِان):تعالىقال،مأمنهيبلغثم،عليهاللَهحجةتقومحتىبإجارته

بِاكي!ثمذَالِكَمَاأمَنَهُرحأثلِغْهُثُراللَّهِ-فَىَيَشمَعَحَتىفَا"جِرْهُاشتَجَاوَكَالمُمثزِيهم!فَئِنَ

..:6()التوبة!!يَغلَمُوتَلاقَوْ!

..داودأبورواه)1(

..البخارىل!اه)2(
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جاءوكماالإسلاميةالحربفإن،الرحمةكلفتهاالإسلاميةالحربإن

يُقتلُوتَلِفذِفىَاذِنَ)!:فقالالطغيانوصد،العدوانرد،.القرآنفى

..:93()الحج!نَضهِزلَفَدِبز!عَكَاَلدَوَانظُلِمُويبِأنهئم

الئهَإثتَغتَدُؤي!قتِلُونَكُزوَ!آلذِفىَاَددِسَبِيلِوَقتلُوأفي):تعالىوقال

..(091:)البقرة!!اَتمُغتَدِيفَيُحِثلَا

فَلَاانتَهَؤأفَ!نٍلِلأِاَلذِفىُوًيكُونَفِئنَةتكُونَلَأحَتئوَقتلُوهُتم):تعالىوقال

..:391()البقرة!!اَلطاِبِونَعَلَىالاعُدْوَنَ

..تأويلَهيفهممالموتأويلالنصعنقبلىالقيروانىيذعيهامقولةفأى

واليهود،النصارىلدماءسفاكونالمسلميناْنوإبراز،الحقائقتشويهومحاولة

واليهودالنصارىوتاريخالإسلامتاريخحكمنالوالتشبيهبهذاالناسأولىوهم

العراقبحربانتهاءالزمنمرعلى

فقال..اعتدائهمقدرعلىتكونإنماالمعتدينمعاملةأنك!ةَالقهبينلقد

فَاعْتَدُوأعَلَيكُثماعْتَدَىفَمَنِقِصَاصقوَاَلخزسَتُاطَرَاصِبِالممئ!رآلحَرَامُالش!رُ):!

491(:!)البقرة!المُتقِونَمَعَاَدلَّهَأنوَاعْلَمُؤااللَّهَوَا!تقُوأعَلَيكُثمعاَعْتَدَىمَابِمِثلِعَلَيْهِ

منكانالاعتداءبدءأنعنكثيرةنصوصوفىالقرآنحدثناوكم

عقيدتهم،عنالمسلمينولفتنةالدينيةالحريةعلىاعتداءوكان،المشركين

كتبهمخلالمنالسموموبثهم،شاكلتهعلىومنالقيروانىيفعلَهماهذاأليس

ص!،الرسولوفىالقرآنفىتطعنالتى

فىيطعنالمسلمينعلماءمنأحداًوجدتهلهذاسمعانأسألوإنى

اخترعهالذىبثالوثكمنعترفلانحن،إسرائيلبنىأنبياءمنأىأوعيسى

عيسىنهاجمأنهذامعنىليسولكن،منهبرئنفسهوعيسىالأولينالاَباء
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الذىالوقتوفىالأنبياء،خيرمنوجعلَهكرَمهنفسهالقرآنلأنالسن!،

القرآنجاء،المحارمبزنالوطالنبىواتهمتمبالكفرالنبىسليماناتهمت

..إسرائيلىبنىأنبياءكلويكرمهذالينفىالكريم

الجزيرةداخلهومامنهاقسمينإلىالإسلاميةالحروبانقسمتلقد

الحروبأثناءالاَياتنزلتولقد،العربيةالجزيرةخارجهوماومنهاالعربية

ذلك:مثالالجهادىوالفكرالأسلوبتوضعالجزيرةشبهداخل

!)البقرة:اَلْمُغتَدِيفَ!حِمبلَااَلكهَاتتَعْتَدُوَيوَلَا)ا!عتداءعدم-ا

يضعلمومن،بالقتاليبدأهملممنيقاتلواأنهوهنا،والاعتداء..091(

..انهاديةالإسلاميةالدعوةتقدمسبيلفىوالعراقيلالعقبات

..491(:!)البقرةاَلْمُتقِنَمَعَاَدلَّهَانوَاَغلَمُؤأاَدثهَوَا!تقُوأ)التقوى-2

التشبهإلىالعداوةتياريجرفهمفلا،بالفضيلةالالتزامهى-هنا-والتقوى

إلىوما،بالقتلىوالتمثيل،الأعراضعلىالعدوانمن،يفعلونفيماباْعدائهم

..خبيثجاهلىأسلوبمنذلك

شبهفىالإسلاميةالحربفىالمتبعةالأصولهى-باختصارهذه

يضربأنأرادقدرتهبكلالشركلأن..ودوافعهاوأسبابهاالعربيةالجزيرة

وَقتلُوأ)تعالىقونهنزللَهذا،اللَهنورليطفئوابداياتهومعمعقلَهفىا!سلام

!!المُتقِ!نَمَعَاَلكهَانوَاَغلَمُؤأ!اَفةيُقتلُونَكُتم!مَاكَاَفةًاَثصُثْر!فَ

..36(:)التوبة

ح!الرسولوجهفلقد..العربيةالجزيرةشبهخارجالحروبعنأما

بعضوإلىكسرى،وإلىوالمقوقسمرقلإلىوالرؤساء،الملوكإلىورسقهكتبه

الإساءةمنها،الإساءةإلاأكثرهمجوابكانفما،النائيةالعربيةالبلادأمراء

دفعهوإنماالإسلاميةالحربعلىالباعثأنيقروالتاريخ،الفعليةأوالقولية
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يحدثنالملذلك،الطغيانومكافحةالشر،ومقاومة،الدعوةوتمكين،الأذى

قولَهفىالكريمالقرَانأقرهماوهذا،الدينفىإكراهثمههناككانأنهالتاريخ

وُيؤمِفيَكْفُزبِاَلبهغُوتِفَمَناَفغيمِنَاَلزشْدُتب!قَداَلدَ-فىِفِىإصاهَلَآ):!

256(:!)البقرةعَيِمًحَمِيعًثَا!وَاَللهُاَنفِصَامَ!اَتوُثْصبِاَلْعُرْوَةِاَسْتَمْسَكَفَقَدِبِاَللَّهِ

سمعانأتحدىوأننى،الإسلامبهاينادىالتىهذهوأخلاقعظمةفأى

المحمديةالبعثةبدايةومنذالإسلامىالتاريخمرعلىلنايثبتأنالقيروانى

قتلأنهأوفيهالدخولعلىالإسلامأجبرهاامرأةأورجلاكانسواءأحداأن

..الإسلامفىالدخولرفضأنهبسببوعُذب

حتى،ذلكعكسثبتبلالدينعلىأحدأأكرهص!النبىأنيثبتولم

..ذلكعن!النبىفنهاهالإسلامعلىولدهيكرهأنالأنصاربعضأن

:الجهادسلوكياتفىالنبويةوالوعماياالنصوعى

تحددالتىوالوصاياالنبويةالنصوصبعضأستعرضفإننىلذلك

الجهادسلوكيات

لاأفيقولالعدو،لقاءتعنىعدمإلىالمؤمنينيدعوص!النبىا-كان

()1(فاصبروالقيتموهموإذاالعدولقاءتتمنوا

الاْهبةأخذبعدحتىالقتالمنععلىحريصأ!الرسولكانولقد-2

حتىتقاتلوهمألاقاثداًاليمنإلىأرسلَهعندماجبلبنلمعاذيقولفهو،نه

حتىتقاتلوهمفلابدءوكمفإن،يبدءوكمحتىتقاتلوهمفلاأبوفإن،تدعوهم

سبيل،منهذامنخيرإلىهل:لَهموقولوا،ذلكأروهمثمقتيلاً،منكميقتلوا

..داوودوأبووسلملبخارلىأخرجه)1(
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إ.وغربتالشمسعليهطلعتمماخيرواحداًرجلاًيديكعلىالفهيهدى!لأن

قطعأونرعبإتلافيقومبالاالمحاربجي!ثةيوصى!النبى3-وكان

فىرأىلَهمليسالذينوالرجالوالنساءالذريةمنالضعافقتقأوشجر،

بإسمسيرواأ:قونهذلكومنبعيدأوقريبمنفيهايشتركواولم،الحرب

ولاتمثلواولاتغدروا،ولاتغلوا،ولا،اللّهأعداءوقاتلوااللّه،سبيلفى،الله

..(وليداًتقتلوا

عامل.أى(عسيفاًولاذريةتقتلوالاأ!هالوليدبنلخالد!ويقول

والشيوخوالنساءالأطفالقتلومنعتحريمفىيشدد!النبى-كان4

..الحربفىرأىلَهموليس،يحاربونلاالذين

معالم!ثركونفعلَهاولوحتى-المثلةعنينهى!النبى-كان5

..()؟(والمثلةإياكمأقال-المسلمين

علىالإجهازعنبشدهوينهىالمشركينقتلىبدفنص!النبىويأمر-6

.-الجرحى

-:ثلاثةأموربأحدتنتهىالنبىحربوكانت

اَللَّةِعَلَىوَتَوَكلاَلَافَاَجْنَخلِلشفمِجَنَحُوأ!إن5)تعالىقال،الموادعه-أ

..6(1:)ا!نفال!!اَثعَمُاَلشمِيعُهُوَانهو

تَتبعُوأوَلَااَلشِفرِ!اَفةًفِىاَدْخُلُوأءَامَنُوأاَئذِيفَيايهَا)تعالىوقال

(802:)البقرة!مُّبِ!ن!عَدُوّلَحُتمانهراَلشيطَنخُطُوَتِ

والوفاءالعدالةأساسعلىالصلحهذاويكون،الحربوإنهاءالصلح-ب

..القتيلبجثةالتمثيلس:المقلة)1(
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الإسلامبإعلانمقروناًيكونأنلزملذاوقوعها،بعدللحربمنهصلحولأنه

.الإسلاماعتناقفىإكراهودونللمؤمنينفيهاالنصركانالتىالديار.ربوعفى

اناَئذِ!):تعالىقالكما،القهحكمةبإعلاءويكون،المبينالنصر-ب

عَنِبِاَنمَعْرُوهـوَنَهَوْأوَأمَرُوأاَلزصوةَوَءَاتَوُأاَلضلَؤةَأقَامُوأآلأرْضِفِىمكتهُيم

..41(:)الحج!آيامُورِ!عقبَةُوَللهِاَلْمُنكَرِ

ذلك،مثالكريمأموقفاًالمنهزمينأعدائهمن!هالنبىموقف7-كان

للإسلاممكةبفتحانتهتالتىهىقريشمع!للنبىحربآخرفى

؟ماذاثم..والمسلمين

وساؤهموأصحابهواضطهدوهوعادوهآذوهالذينهؤلاءمع!النبىالتقى

..الفتنةوضراوة،العذابوطأةتحتماتمنمنهمأنحتى،العذابسوء

وابن،كريمأخخيرأقالوا؟بكمفاعلأنىتطنونما:النبىنهمفقال

..كريمأخ

عَلَيْكُمُتَزْلبَلَاقَالَ):يوسفأخىقالَهماإلالكمأقوللا:لَهمفقال

فأنتمأذهبوا..:29(!)يوسفاَلزخِمِىأزحَمُوَهُوَلَكُتميَغْفِرُاَدلَّهُاَلْيَؤمَ

..الطلقاء

منأعرفوهو،رحيمكريمموقف،الأسرىمن!الرسولموقف-8

..خيراًبالأسرىاستوصوا:يقولالذى-فهويعرفأن

بالسيفأنتشرالإسلامأنمنالقيروانىسمعانيذعيهمماهذاكلفأين

ينسىفهل..دينهمنشرفىوالترويعالقتللبنةوضعوامنيطلقهافريةوتلك

وكانت(كمنداتوراأالراهببطلبأنشئتوالتىالتفتيشمحاكمسمعان

أحياء،وهمشخص(0052!ا1علىحكمتأنهاعامآَروىعلىنتائجها
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..بالشنق0686وعلى

،بالنار!0006)آلأفستةالأسعبانىالراهبهذاأهلك/كذلك

حتى،المانويةأتباعمنألفمائةحوالى!تيودورا)الإمبراطورةوقتلت

وقتل،البروتستانتمنألفمائةبارتلمىسانتمذبحةفىقتلواالكاثوليك

..ألفالمائةحوالىالتحقيقديوان

علىيلقونثم،ملفهمأودينهمنشرفىاتبعوهالذىأسلوبهمهذا

غطاءلنزعمحاولةفىالسمعانهذانسألفنحنهذاومع..باللائمةالإسلالم

الإسلاميةالدولبالسيفأنتشرالذىالإسلالمأين..والتاريخىالعلمىالجهل

والفلبين،،والصينكالَهند،إسلاميةأقلياتبهاالتىأوأسياشرقفى

جمهورياتدولمنبالسيفأنتشرالذىالإسلالموأينإندونيسياماليزيا،

السابق؟السوفيتىالاتحاد

علمواحيث،المسلميقالتجارطريقعنالإسلالمالدولهذهعرفتلقد

شعاريرفعدينوليس،السلالمدينوأكرر،السلالمودينالحقالدينأنه

فىيحدثكانمانرىونحن،بذلكرسولَهمأمرهموكماوالمحبةالتسامح

..يولمبعديومأتكتشفالتىالجماعيةوالمقابركسوفو،وفىالشيشان

القرآنسوركلافتتاحفىجاءالذىالكريموالقرآنالإسلامىالدينإن

ربللَهفالحمدلذلكنحمدهأنجميعاًوعلينا،الرحيمالرحمنالفهباسم

الرحيم.الرحمن..العالميق

،،،،حه،حهحه
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البمنادلىالهالا

أَقلِ"هِنطآبِفَةوَدّت!

!ى

وَمَايُضِلونَكُؤلَؤالكِتب

وَمَاأَنفُسَهُتمإِلَأيُضِفّوتَ

.يَسمعُصوثَ!ني!

اأ%أ+96،:عمران)ال

أإأ1أأغ

أَاأ94

%11

-!خكت!ن!ييجينألح(!-+--*!ت-ء3+كا-ء"-رو-*3---كاءشير.إ!-
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الخامسةالمقارنات

مسلم(كلمصيرجهنمأنيؤكدالقرآن)عنوانتحتالفصلهذاجاء

نأوبقرآلْهبهالمؤمنينالمسلمينيغلممحمدالقيروانىسمعانفيقول

يصلأنلابدمسلمكلأنيؤكدالوقتذاتوفى،السيئاتيذهبنالحمسنات

علىلأجلهموبموته..بهللمؤمنينالمسيحيعطىبينما..ويدخلَهاجهنمإلى

القهحسابمنالمؤكدةوبالنجاة..الاَخرةفىمعهبالحياةتامأيقيناًالصليب

..بهإيمانهمعلىالمؤسسةأعمالَهمأجرةسيعطيهموبأنه،وعقابه

بابلو)الكوكايينتجارةملكأنلقلناوإلا..السيئاتيذهبنالحسناتإن

التىالكوكايينتجارةمنالدولاراتملايينعلىحصلالذىالرجل(أميليوا

حاولواالذينالحكمرجالمنالكثيرينقتلوالذى،الملايينوقتلتأفسدت

سيغفر..3991ديسمبرفىكولومبيافىالشرطةقتلتهوالذى،تجا-تهإيقاف

..والمساكيقالفقراءإلىالكوكايينبأموالأحسنلأنه..ذنوبهالفه

لَهمبنى(بابلو)أنيشهدونكولومبيافقراءمنالكثيرونخرجلقد

..منهمالمتعطلينبالمالوساعد،أحيائهمشوارعورصفبيوتا،

الفقرأءعلىإحسانهوهل،سيئاتهستمحو(بابلو)حسناتفهل

التىالبريئةوالدماءارتكبهاالتىالقتلجرائمعنالإلَهىالغفرانسيهبه

سفكها؟

..114()هود:!الشئاثيُذهِبْنَالحسَتَتِان)القرَانقولمع

قدمىإحدىكانتلوحتىاللَهمكرآمنلا)قالبكرالصديقأبافإن

.(الجنةفى
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كلمةنلاحظأيدخلأنلابدمسلمكلأنبكلماتقرآنىنصويقرر

..جهنمإلى(يدنجل

آ!نسَنُلذْصرُأو!حَئاأخزجُلَسَؤلىَمِثمَاأءِذَاآ!نسَنُوًيقُولُ)

ثُزوَالشيطنَلَنَخشُرَنهُنملَوَرَلِ!شَفايَكُوَلَزقَنلُمِنخَلَقتَهُأنا

الزحمَنِعَلَىأشَذأيمتمشِيعَممِنكللَنَنزِعَىثُئمجثِياجَهَغُلَنُخضِرَنهُزحَوْلَ

كَانَوَارِدُهَاجإلائِنكُزلَ!إن!!لِبِه!اؤَكهُمْبِالذِئَأغلَمُلَنَحْنُثُئمعِتِي!

..7(66-ا:)مريم!!مقْضِياحَتْمارَئِكَعَكَ

وَارِدُهَاجئِنكُزإلاوَان)القرآنىالنص(وجدىفريدمحمد)ويفسر

جهنمإلىواملإلامنكموما:فيقول..!ئقْضِيا!حَتْمارَئِكَفَيَكَانَ

يجتازونوهمعليهايمرونوقيلخامدةوهىالمؤمنونبهايمرقيل..بهاومار

..نفسهعلىاللَهأوجبهواجباإياهاورودهمكأن..الحراط

(304صفحهالمفسرأالمصحف.خلفهيمكنلاوعداًبهوعدبأنوقضى

)مرقس..أبداًتخمعدلاجهنمنارأنالحقوقولَهالمسيحقالوقد

43)9:

هوسنةكلشهرأصومهومع،اليومفىمراتخمسالمسلمصلاةومع

إلىحجهومع،الزكاةإيفائهومع،الشمسغروبحتىالفجرمنرمضانشهر

نألابدفهو..بالشهادتيننطقهومعسبيلأ،ذلكإلىاستطاعإنالكعبة

واجبجهنمودخولَه..يدخلِ(كلمةعلىالإصرار)يلاحظجهنميدخل

..فيهالرجوعيمكنلاوعداَبهوعدبأن،بهوقضىنفسهعلىاللَهأوجبه

معهالاَخرةفىوبالحياة..ذاتهابالسماءبهالمؤمنينوعدفقدالمسيحأما

أعمالَهمعنالمكافأةوبإعطائهمالإلَهيةوالدينويةالعقابمنالتامةوبالنجاة..

به.الإيمانثمرةهىالتى

http://kotob.has.it



ال!ضةدار
127

فقدالأبديةوالدنيويةوالعقابالحسابمنالتامةالنجاةجهةمنوأما

كلامىيسمعمنإن:لكمأقولالحقالحقأالحقمىؤثلماتهالمسيحقال

مغ.انتقلقدبلدينونةإلىيأتىولاأَبديةحْياةفلَهأرسلنىبالذىويؤمن

ه:24يوحناأالحياةإلىالموت

لإيمانهكثمرالمؤمنيعملَهاالتىالأعفالطعنالمكافأةنوالجهةمنوأما

كللأجازىمعىوأجرتىأتىآناها001حقووعدهالمسيحوعدفقد..بالمسيح

..22/12رؤيا(عمفهيكونواحدكما

..والمسيحمحمدبينتفصلالتىالواسعةالعميقةالفجوةنرىهنا

إلىواصللابدمنهمواحدكلأن،بهالمؤمنينللمسلمينيقولمحمد

أكمفهاالتىكفارتهكفايةفىوثقواالذين،بهللمؤمنينيقولوالمسيح..جهدم

معه،سيكونونوأنهم،الاَخرةفىمستقرهمهىالسعاءأن..الصليبعلى

جسدهفىخطاياهمحمللاْنهالإلَهىوالعقابالحسابمنتمامأنجواوأنهم

..عمقهيكونكماسيكافأمنهمواحدكلوأن،الصليبعلىماتحين

يروهولن،للمسلمينثانيةيعودولن!المدينةأفىودفنماتمحمد

ليعطىالعظيمالأبيضالعرشأمامويقفالدنيويةقيامةفىيقومحينإلا

..وآثامهذنوبهعنللَهحسابأ

..بهالمؤمنينليأخذعظيمبمجدثانيةفسيعودالحىالمسيحأما

ركبتيهعلىجاثياجهنمإلىالاَخرةفىسيقودهدينأيقبلالذىذافمن

منوالنجاة..الاَخرةالحياةفىبالسعادةاليقينيعطيهدينأويرفضالَهولمن

؟والعقابالحساب

،ل!!،***
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بقولنا:ونردعليه

المسيحيةفجعلالبابهذامنالقيروانىأطلقهاللتنصيرواضحةدعوة.

،أسوق،اقتل..لكيحلوماوأفعلوالَهناءالسعادةأبوابلمعتنقيهاتفتح

شئفىتثريبولاعليكحسابفلاشئيهمكلا..أغتصب،أزنى

ويلغىالَهراءهذاأحديسمعأفهل..مسيحىأنكطالماالسماءنعيموستدخل

(إسكوبارإميليوابابلو)المدعوفإنالقيروانىهذالنظريةتبعاًوبالتالىعقلَه؟

التىالكاوكايينتجارةمنالدولاراتبلايينعلىحصلالذىالرجلوهو

فهو..السماءأبوابلَهوتفتحالجنةسيدخل..الألوفوقتلتأفسدت

شئفىعليهحمع!ابلاالمزعومةوالفداءالخلاصنظريةوحسب،مسيحى

قتلتالتىالتفتيشمحاكمأصحابوأنالقيروانىسمعانأيضازعموكيما

..وكاردينالاتقساوسةلأنهمعليهمحسابلاالاَلاف

اَطسًتَتِإن)تعالىقونهلتفسيرالقيروانىيدعيهمايقللما!سلامإن

والدليلوالفداءللخ!صإسلاميةنظريهوبأنها..114(!)هور:اَلشفاتِيُذهِبْنَ

والكفاراتالحدودإقامةمنالغراءالإسلاميةالشريعةأقرتهماذلكعلى

الخ..والتعذير

ان)ل!يةالمنطقىالتفسيرونبدأحكمةتضارعها!لقرآنحكمةولكن

.!اَلشئاتِيُذْهِثناَطَسَتَ!ق

طَرًفىاَلضلَؤةَوَأقِصِ)تعالىقونهفيوذلكهودسورةفىا!يةهذهجاءت

!!لِلذكِرِيفَذِكرَىذَالِكَاَلشئاتِيُذْهِبْنَاَلْحَسَتَمظإناَليْلأئِنَاَلهارِوَزُلَما

(114:)هور

تَابَمَنإلا)!قولَهوفىأخرىسورةفىا!يةمعنىويجئ
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اَلثَةوَكَانَحَسَنَثسَئاتِهِئماَللَّهُيُبَذِلُفَاؤلتثَصلحًاعَمَ!وَعَمِلَوَءَامَفَ

..07(:)الفرقان!وحِيمًاغَفُورًا

الخيرأووالسيئةالحسنة..نهماثالثلاعملينأمامتفسيرتافىونحن

وضعهاأم؟هذاعنالإسلامقالفماذا..ثالثشئبينهماليس.والشر

..(تفرقشما)سمعاننظريةتحت

..تريدهماوافعلوالخلاصوالفداءبالمسيحإيمانكالمهم

هىفما..الحدودأبعدإلىعقلانيةثابتةبقاعدةجاءالكريمالقرَانإن

..34(:)فصدت!اَلشيئةوَلَااَلمحسًنَةُتَششَوِىوَلَا)القاعدةهدْه

يومحتىمنهتخرجلابفاعلَهاتلتصقأنهاأمالسيئةلَهذهتوبةمنفهل

إلىالعبديتوبوأنالثلاثةالأديانأقرتهاالتىالتوبةهناكأن..؟الحساب

..عليهاللَهفيتوبربه

ماتمحىالتىالحسناتأعظممنإليهالتوبةأننجِ!اللَه.جعللذلك

تمحوالحسنهجعلأنعبادهعلىاللَهرحمةمنوإن..الذنوبمنتاْخر

رحمناثم،الحسناتمنالكثيربفعليكونإنماالسيئاتمحوأنأى،السيئة

جَآةَمَن):تعالىفقالالسيئةمقدارمثلالحسنهمقدالميجعلفلم!هالفه

يُظلَمُونَلَاوَهُثممِثلهَااِلاتخزَىفَلَابِاَلشئَئةِءَطوَمَناثثَالِهَاعَ!ثزُفَلَهُوبِاَلحَسَنَةِ

..16(0:)الأنعام!

يُضعقهَاحَسَنَةُتَكُلَهاِنذَزقمِثقَالَيَظِمُلَااَللَّهَإِن):!ويقول

..4(0:)النساء!!عَظِيمااتجرًالدُنهُمِنوُيؤْتِ

وذلكحياتهفىالإنسانيفعلَهاالتىالحسناتتمحوهالمميئةفعلإذن

9(.د:اف!)1!عرعَفَرأحَتىاَلمحسَنَةَاَلشئئَةِمَ!نَبَذتنَاثُئم):تعالىلقولَهمصداقا
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هناكيكونأنفلابد،الإثمعلىعقابهناككانإذاأنهالمنطقومن

والنجاةللفوزشرطاالصالحبالعملالإيمانإرتباطكانلذلكالخير،علىثواب

وارتبط،الصالحالعملعلىبشدةحثالكريمالقرآننجدلذلكشر،كلمن

الصالحبالعملالإيمانربطتآيةسبعينمنأكثرفىالصالحبالعملالإيمان

..الكبيروالأجربالمغفرة

تَختِهَامِنجَنمؤتَجْرِىقَىالضللِخَ!ظأنوَعَمِلُواءَامَنُواوَشِزائذِيف)ا-

..25(:)البقرة!آلأنهَر

أملاًموجودةالإسلامفىأقزتالتىالقاعدةهذهأنقولناالقرَانويثبت

تعالىاللَهفقالتخرفلموالتىالسابقةالدياناتفى

ءَامَنَمَنْوَالصئرروَالنصَزَىهَادُواوَالذِيفَءَامنوأالذِسنَان)-2

هُنموَلَاعَلَنمخَؤثوَلَارَنِهِزعِندَأنجرُهُنمفَلَهُنمصبخاوَعَمِلَآلأَخِروَاثؤسِبِالئهِ

..(1r:)البقرة!َمَحْزَنُوتَ

لذلك..القرَانمنسورة)41(منأكثرالاَياتهذهفىالقرَانواسترسل

..الذنوببغفرانتعالىلفهءLojJاعلىالقرَانحث

وَازخَنَالَنَافَاغْفِزءَامَئارَئنَاَيَقُوالوتَعِبَادِىئِنْلَربقكَانَائهُو)-3

..(901:)المؤمنون!َلزحَمِ!اخَزُنتَوَأ

..الصالحالعملدونالإيمانالقرَاناستنكرولقد

بَذخُلِوَلَئاأشلَتنَافُولُؤاوَلبِهنتُؤمِنُوألأفُلءَامَئاآلأعْيَابُفَالت5ِ)-4

غَفُوزاللَّهَإنشَئاحأغنَيكُتمئِنْيَلِتكُملَاوَرَسُولَهُواللَّهَتُطِيعُوألَ!إنقُلُويكُتمفِىالإيمَنُ

وَبَخهَدُوأيَزتَابُوألَثمثُئموَرَسُويِهبِاللَّهِءَامَنُوأائذِسنَانمُؤمِنُوتَإئمَا!ؤحِبئ

.(اا-ه4:)الحجرات!!الضدقُوتَهُمُاؤلبكَاَدلَّةِسَبِيلِوَانفُسِهزفىبِامْوَلِهِتم
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يدخلأنلابد(أمسلمكلأنويرى،ذلكغيريوىالقيروانىأنإلا

حَتمارَنِكَعَكَكَانَوَارِدُهَاإلأئِنكُصْوَران)ا!يةعلىبجهلواستدلجهنم

..71(:)م!بم!مقْضِعا!

..دعواهتفندالتىالتفاسيرعلىالإطلاععناءنفسهيكلفولم

السياقأعيشْاأمامنضعأنفعليناآيةمنجزئيةنفسرأنأردناوإذا

،،ء?

اخرَجلسَؤلىَمِتُّمَاأءِذاآلإنسَنُوًيقُولُ)الجزئيةهذهأوا!يةلهذهالكامل

فَوَرَئِر!شَئايَكُوَلَرْقَتلُمِنخَلَقتَهُاناآلانسَنُيَذْ!رُاوَلَاحَيا

خومِنلَنَنزِعَفثُم!جِثِياجَهَغثُولَنُخضِرَنهزحَؤلَوَاَلشينَطَونَلَنَحْشُرَنهمْ

!لِيا!بِهَاأؤلَنهُمْبِالذِفىَأغلَمُلَنَحْنُثُئمعِتِي!اَلزحمُنِعَلَىأشَذأيمئمشِيعَةٍ

:ءميع!َ".?ج
ؤنَدزاتقوأالذِيننُنَخِىثئم!ئقضِياحَتْمًارَلِكَعَككانَوَارِدُهَاإلائِنكُزوَإن

..72(66::!)مريم!جِثِهافِهَااَلنهلِمِى

لمنالوعيدبدايتهافكانت..والرحمةالوعيدعلىالاَيا!هذهوتحتوى

اللَهرحمةإلىالوعيدبعدالاَيا!تنتقلثم..القيامةبيوموكفرالبعثأنكر

ولكن..الرحمةلَهذهالواقعيةالملموسةوالرؤياالواسعةالرحمةهذه..!

يخدهاأويصفهاأنقلميسدطيعلاالتىالكبيرةالرحمةهذهمقدارنرىكيف

..بحدود

لشدةمعاينتنافىإلاالظلنعمةنرىلافإننا،الوصففىالفارقومع

إلاالماءنعمةنلمميولا..الجوعشدةبعدإلاالطعامنعمةنجدولا..الحر

الجنةروعةنلمسفأبنالذلك،وعديدةكثيوةوالأمثلةومكذا،العطششدةبعد

اللّه،رحمةحقيقةالمؤمنعرفوتلكهذهفمنبالتهوالعياذللنارمعاين!نابعد

كأزيشبعدجهنمهولمنالمؤمنرحمت/الرحيمالرحمنالخالقرحمةأنوكيف

..العظيمالفوزهووهذاالجنةنعمةأدخلتهوأنهاهو!ها
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!أمنكموماالأيةتقلولم..نِنكُزالاوَارِدُهَا!"ن)ا!يةتقوللذلك

هنامنومعاينها،ومُمثاهدهاحاضرهاأىفواردهاالقيروانىأدعىوكمادانجفها

البرالعينرؤىسيراهاإ!أحدمنماأىنِنكُزالاوَارِدُهَا!وَإن)ا!يَةجاءت

الجنة،فيدخليشا،منبرحمته!اللهينجىثموالكافروالمؤمنوالفاجر

..باللَهوالعياذجهنمفىالدخولتفيدهناوفيهاجثِها!فِهاونذَرُاَلطبمِى)

رحمته()وكلمة،القرآنمنموضعأ)97(فىرحمةكلمةجا،تلقد

)59(فىالرحيموكلمةموضعأ،)91(فىرحيموكلمةموضعاً،)25(فى

ومشتقاتهاالرحمةكلمةأنأىموضعاً،)75(فىالرحمنوكلمةموضعأ،

..موضعاً)275(القرآنفىجاءت

المكافأةحمولعنالقيروانىفيهايقولوالتىالأخرىالجزئيةإلىننتقل

باطلبهأريدحقوهذابالمسيحلإيمانهكثمرالمؤمنيعملَهاالتىالأعمالعن

القولوهو،المسيحأرسلالذىباللَهويؤمنبرسولَهيؤمنأنلابدالمسيحىفإن

أقولوالحقالحق)يوحنا:إنجيلمنالقيروانىبهأستشهدالذىالفصلأو

()1(أرسلنىبالذىويؤمنكلامىيممعمنإنلكم

كفايهفىوثقواالذينبهللمؤمنينيقولالمسيحالقيروانىقولوعن

..الاَخرةفىمستقرهمهىالسما،أن..الصليبعلئأكملَهاالتىكفارته

لأنهالإلَهىوالعقابالحسابمنتماماًنجواوأنهم،معهسيكونونوأنهم

المخدوعهذاإلىوسؤال..الصليبعلىماتحينجسدهفىخطاياهمحمل

بنصيأتىأنالقيروانىهذاأتحدىأننى..حقاًهذاالمسيحلكمقالهل..

ثمكتبوهاالتىالأولينالأباءفلسفاتمنتلكإنماهذايقولللمسيحصريح

..أنفسهمصدقوا

يمرألااللهمنيطلبكانأناجيلكمنصوحسبنفسهالمسيحإن
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هذهفىنهاللَهواستجابيصلبلملوفهل..زعمكمحسبالصلببتجربة

إلىالقيروانىوليعدوالكفار،الفداءسيكونفكيف..بهنؤمنماوهذاالخطة

يحزنوابتدأ)(جيثسمانىفىيسوع)عنوانتحتالمكتوبالنص

معىواسهرواهاهناامكثواالموتحتىجداحزينةنفسى:اهبمفقالويكتئب

أمكنإنأبتاهيا)قائلاًيصلىوكان،وجههعلىوخزقليلاتقدمثم..

إلىجاءثم..أنتتريدكمابلأناأريدكماليسولكنالكأسهذاعنىفلتعبر

ساعةمعىتسهرواأنقدرتمماأهكذا:لبطرسفقالنيامأ،فوجدهمالتلاميذ

الجسدوأمافنشيطالروحأما،تجربةفىتدخلوالئلاوصلوااسهروا؟واحدة

عنىتعبرأنيمكنلمإن،أبتاهياقائلا:وصلىثانيةأيضافمضى..فضعيف

ذإ..نياماأيضاًفوجدهمجاءثم،مشيئتكفلتكنأشربها،أنإلاالكاْسهذه

بعينهالكلامذلكقائلاثالثةوصلىأيضاومضىفتركهم..ثقيلةاْعينهمكانت

..(5t-26/38:متى)(

لوقاوأختلف،مرقسإنجيلفىأيضاجاءمراتثلاثالصلاةوإعادة

نسألإنناإلا..يقويهملاكوظهورواحدةبصلاة

نأاللَهلعل،التجربةهذهعنهليبعداللَهإلىصلاةفىعيسىإلحاح

تابعيهوعدأنهأم؟التجربةمنلخوفههذاهل..بهايمرولاعنهيبعدها

عنهميحملألاوأرادالصليبعلىوموتهبصلبهخطاياهمعنهمسيحفلبأنه

فىتتملمالصلبعمليةوأن،وأوهامخيالاتبرمتهاالمسالةأنأمشيئاً،

يوحنا:إنجيلفىنفسهالمسيحقالوكماعليهالقبضحتىيتمولمأصلَها

الفريسيونفأرسل،نحوهمنبهذايتناجونالجمعالفريسيينسمع

يسيراًزمانأمعكمأنا):يسوعلَهمفقال..ليمسكوهنجداما،الكهنةورؤساء

أكونوحيث..تجدوننىولاستطلبوننى..أرسلنىالذىإلىأمضىثمبعد،
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نأمزمعهذاأينإلى:بينهمفيمااليهودفقال..!تأتواأنأنتمتقدرونلاأنا

ويعفماليونانيينشتاتإلىيذهبأنمزمعألعله؟نحننجدهلاحتىيذهب

أكونوحيث،تجدوننىولاستطلبوننى:قالالذىالقولهذاما؟اليونانيين

؟تأتواأنأنتمتقدل!نلاأنا

كتابنافىبإستفاضةعنهاتكلمناوقدفيهالبسلاواضحةالمسألة

هناكتكنولمالمسيحعلىقبضهناكيكنلم..!المقدسالكتابأوحى

قيامةْولا،موتولا،صلبهناكيكنولم،محاكمة

المسيحىعنالتامالعفوهوبالمسيحالإيمانثمرةبأنالقولعنأما

جسدهفىالبشرخطاياحملالمسيحلأنالإلَهىوالحسابالعقابمنوالنجاة

حسبصلبقدمسيحكمكانإذاالقيروانىأقول،الصليبعلىأكملَهاوالتى

أنبياءمنوكثيرزكرياقبلهومنالمعمدانيوحناقُتلمباشرةقبلَهفمن،زعمكم

عنهمويحملالبشرخطاياسيفدىبأنهمنهمأحديقلولمإسرائيلبنى

الصليبعلىبموتهالبشرسيفدىبأنهيقللمنفسهالمسيحأنبل،ذنوبهم

مَزيَرَ!تتَاعَكَوَقَؤلهِنموَلِكُفرِهِثم)يصلبلنأنهيعلملأنهببساطهلماذا؟

صَلَبُوهُوَمَاقَتَلُوهُوَمَااَلئهِرسُولَمَ!يَمَاَننَعِهسَيىاَكسِهحَقَتَف!نَاإئاوَقَؤلهِثم!عَظِهئا

اَتِبَاعَالاعِلْصِمِنْبِمِهىَمَائِنْهُشَلزلَفىفِيهِاَختَلَفُوااَئذِفىَلَ!إنفَىجشُئهَوَلبِهن

.:157(!)النساء:156يَقِعناقَتَلُوهُوَمَااَلظن

عبدهمحمدالإماماستدعىممرخديوىأنعنطريفةقصةتحفرنىوهنا

الجنة؟سيدخلفيمنمحدداًسؤالاوسألَهماليهودوحاخامالنصارىوبطريرك

وقال،بموسىآمنالأنناالجنةسندخلنحناليهود:حاخامفقال

..بعيسىآمنالأنناالجنةسندخلونحن:النصارىبطريرك

آمنوالأنهمالجنةسيدخلوناليهودكانإذا:عبدهمحمدالإماموقال
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بموسىآمنالأنناداخلوهاداخلوهافنحنبعيسىآمنواالنصارىولأنبموسى

ومحمد!وعيسى

منأخذتإنمافداءذبيحةليكونالمسيحبصلبالنصرانيةالعقيدةإن

فعندالقدماء،المصريينوحتىوالرومانوانهنودالوثنيينعنتاريخيةسوابق

لَهابتدأءلاالذى(فشنو)الإلَهنفسهوالذىالبكرالمولود(كرشنا)انهنود

بتقديمالإنسانوخلصحمفهاثقلمنالأرضليخلصجاءرأيهمعلىانتهاءولا

الفرسولدىبوذا،عنقالواوكذلك،صلبأنهويحددونبل،عنهذبيحهنفسه

كتبناوقد..إأوزوريس!المصويينوعندالكلمةوهوالفادىوهو(مثرا)يوجد

..هذاعنباستفاضة!؟معصومالقرآنهل!كتابنافىقبلمن

ليأخذعظيممجدفىِسياْتىالمسيحبأنالقيروانىسمعانقولعنوأما

:-مثلاْقوالاَقبلمنالمسيحعلىادعيتمفقد،أبيهمجدإلىالمؤمنين

مدنتكفلونلالكمأقولالحقفإنى!:01/23متىإنجيل-ا

..!الإنسانابنيأتىحتىإسرائيل

قوماًههناالقياممنإن:لكماْقولالحق!:16/28متىإنجيل-2

..!ملكوتهفىآتياًالإنسانابنيرواحتىالموتيذقونلا

:13/03مرقسأنجيل،24/34متىإنجيل3-

السماء..كلَههذايكونحتىالجيلهذايمضىلالكمأقولالحقإ

!يزوللاكلامىولكنتزولانوالأرض

لسانعلىوضعللكلماتتلفيقمنوكم..ويوحنالوقافىوكذلك

مروروبعدالثالثهالألفيةفىونجنأناجيلكمقالتهمافأين..بهيقللمالمسيح

؟السنواتوآلافالأجيالمئات
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يؤكدالقرآن

التىالواسعةالعميقةالفجوةنرىايلأخير:الجزءفىالقيروانىقولوعن

المريض،خيالكصنعهاالفجوةهذهأننهوأقول..والمسيحمحمدبينتفصبل

إلَهباعتبارهللمسيحوالدينويةالمغفرةأرجعتمأنكمفهىفجوةشبهكانتوإذا

لَهشريكبلاوحدهللَهوالدنيويةلمغفرة.نرجعونحن،تزعمونكماإلَهابنأو

يُولَذوَلَنم!لِذلَنم!اَلضمَدُاَد!ة!أحَذاَد!هُهُوَقُل)هىوقاعدتنا..ولدو!

..ا-4(:!)ا!خ!ص!صفُوًااحا"لهُويكُنوَلَثم!

..بعدومنقبلمنالأمرفلله

55555555
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السابحلباب

وَلَادِينِ!تمفِىتَغلُواْلَات!تنبآقلَيا)

آتمَسِيحُإِنَّمَاآلحَقجإِلَآآللَّهِعَلَىتَقُولُواْ

وَ!لِمَتُهُرآللَّهِرَسُوهُمَىيَمَآتنُعِيسَى

بِآللَّهِ!امِنُواْمِّنهُوَرُوحمَ!يَمَإِلَنأَتقَنهَاَ

خَيَزَاآنتَهُواْجثَلتةُتَقُولُواْوَلَاوَرُسُلِهِ-

وَحِدٌإِلَهآللَّهُإِنَّمَالَّ!تمح
أَنرستحَنَهُ

مصّ

فِىوَمَالسَّمَوَاتآفِىمَارلهُوَلَدرلَهُيَكُوتَ

لأ؟!وَ!يلَاَبِآللَّهِوَكَقآلأَزض

111

!صص!!!/ة

)النسا

؟!الأ
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الروضةدأر

السادسةالمقارنات

ص!أ9

نبىمحمدعنذكرهامنلابدحقائقعنوانتحتالبابهذاجاء

..والإسلامالمسيحيةبينالاختلافوعنالإسلام

نأونجيب..بالتوحيدنادىمحمداًأنالمسلمينعلماءيقولأولاً:

..السنيرغبمئاتمحمدقبلالمقدسالكتابكلفىمعلنالصحيحالتوحيد

إسرائيليااسمعأالجديدالعهدوفىالتوراةفىجاءمانذكرأنهناويكفينا

..)1((واحدإ!هناالرب..

واحد()2(اللهأ

اليهودبالقطعوهمالكتابلأهليقولواأنالمسلمينيأمروالقرآن

(46:)العنكبوت!صِدوَوَالهكُثموَإلهنَا)والمسيحيين

أعلنالذىالحقيقىالحىبالإلهمحمدجهليظهرالقرآنىالنصوهذا

.المسيحيونبهيؤمنوالذى..المقدسالكتابفىوصفاتهذاتهعن

تجعلالتىالوحدانيةهذه..الجامعةاللهبوحدانيةيؤمنونفالمسيحيون

إلَههوليسالمسيحيينوإلَه..قاتهمخواعنبذاتهمكتفياًوتعالىتباركالله

..المسلميق

اليهوداستمالةشوكتهتقوىأنوقبلدعوتهبدايةفىمحمدقصدلقد

رفشفلئ!ا..!وَصِدلَهِالهكُثملَهِالهنَا)لَهمفقالديانتهإلىوالمسيحييق

)1(التثنية:6/4

بر؟أ)2(يعقوب:2
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وأزانهماوالمسيحيةاليهوديةعلىبالسيفقضىإسلامهوالمسيحيوناليهود

..العربيةالجزيرةمنتماما

ذاتهويكونأنيمكنلاوتعاليمهوصاياهفىيختلفالقرآنلكن

..والمسيحالنبىموسىمنهاستقىالذىالمصدر

الإنسانصنعمنوالقرآن..اللهمنبهموصىالمقدسالكتاب

بهجاءوماالقرآنفىجاءمابينجوهريةاختلافاتهناكثانيا:

..المقدسالكتاب

يقولَهماعلىمؤسسفهو،اللهابنالمسيحأنالنصارىقولا-فعن

محمدعصرقبلآمنواالمسيحيينأنيؤكدالقرآنفىوذكره،لمقدسالكتاب

فىالمساواةتعنىبل..جسديةلي!متنبوةوهى..اللهابنهوالمسيحبأن

أبوةفلا..أزليأابنالَهيكونأنتحتمولذاالأبهوأسمهتباركفالتهالأزلية

..حاشاهالعذراءمريميتزوجلمالمتعالىوالله..أزليةبنوةبلاأزلية

وقدالجسدفىالظاهراللهوأنهاللهابنالمسيحأنفينكرالقرآنوأما

بهذاوهو3103،الاَيةالتوبةوسورة72،17المائدةسورةفىإنكارهسجل

يفهمهاكماالجامعةاللهوحدانيةفىوالبنوةالأبوةبمعنىجهلَهأعلنالإنكار

..اللهوحىمنليسأنهوأعلن..الحقيقيوناب!ميحيون

عقيدةينكروبهذاقيامتهوحقيقةالمسيحصلبحقيقةينكر-الضآن2

وذلك.ءوالمسيحيةالإنجيلالمركزيةالرسالةهىالتىالكريمالمسيحبدمالفداء

158،1الاَية(لف،ءفىهـر!فر 5 V..
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يوملليهزدالرسولبطرسقالَهماعنتماماًيختلفالقرآنىالنصوهذا

..اللّهوحىمنليسالقرآناْنيؤكدمماالخمسين

بحقيقةإيمانهبسببشهيداًماتالذىالرسولبطرسكلماتمعىاقرأ

يسوع..الأقوالهذهاسمعواالإسرائيليونالرجالأيهاأالمسيحصلب

اللهصنعياوآياتوعجائببقدراتاللهقبلمنلكمتبرهنقدرجلالناصرى

اللّهبمشورةمسلمأأخذتموههذا..تعلمونأيضاًأنتمكماوسطكمفىبيده

ناقضاًاللّهأقامهالذى..وقتلتموهصلبتموهأثمةوبأيدىالسابقوعلمهالمحتومة

يقولالقرآن00(222/24:أعمالأيمسكأنممكنايكنلمإذالموتأوجاع

..(صلبوهوماقتلوهوماأ

يقولالصليبإلىيقادوهوالمسيحرأىالذىالرسولوبطرس

..(وقتلتموهصلبتموهأللإسرائيليين

وإفلاسالإنسانطبيعةفسادأنكر..المسيحصلبلحقيقةالقرآنوبإنكار

..الرحمنفداءإلىالماسةوحاجتهالإنسان

بأكبرقامبأنهوتعالىتباركاللّهأتهمالمسيحصلبلحقيقةالقرآنوبإنكار

شكلتغييرأوالقتلةأحدشكلتغييرخدعةوهى،البشريةتاريخفىخدعة

وموتالمسيحشكلإلىالقرآنمفسرىبعضقالكماالخائنالتلميذيهوذا

اللهأنالعجابوالعجب..المسيحعنبدلاالبديلذلكصُلبوبذا..المسيح

يعكنلاألروهوسنةستمائةمنأكثرالملايينضللتالتىالخدعةهذهسجل

..القدوساللّهيفعلَهأن

وتشهود،ثلاثةأوشاهدينيتطلبقانونيةقضيةفىحكبمكلإن

..المليحصلببحقيقةوبطرس،وبولسويوحنا،،ولوقا،ومرقدلى،متىشهد
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فىبلالمسيحصئلبحيثفلسطينفىلا..وعاشمحمدجا،ثم

سنةستمائةبعدجا،..فلسطينعنالأميالمئاتتبعدالتىالعربيةالجزيرة

..(صلبوهوماقتلوهوما)يقول

؟كهذهقضيةفىالعادلالقضاءيحكمبماذا

وهم..الشهودهؤلا،لثهادةعلىبنا،وقُتلصُلبالمسيحبأنيحكمهل

إيمانهمسبيلفىعُذبمنمنهموعُذباستشهدمنمنهماستشهدأمنا،

أرضعلىيعشلمالذىمحمدقالَهبمايحكمأو..المسيحصلببحقيقة

السنين؟بمئاتالصلبحادثةبعدجا،والذىفلسطين

صدق..(وقتلوهصلبوه)قائلأ:حكمهسيصدرعادلقاضأىأن

..القرآنوكذب..اللهمنبهالمومىالمقدسالكتاب

الخلاصبأنالمسلمينيعلمأنهفىالإنجيلعنيختلفالقرآن-3

هذاوشرخطرأوضحناوقدالسيئاتيذهبنالحسناتوأنالصالحةبالأعمال

..والفداءالخلاصطريقتريناالتىالجديدالعهدحكمةمناونضيف..التعليم

طائعينكيرأكبيا،قبلاًأيضاًنحنكنالأنناا:الرسولبولسيقول

ممقوتينوالحسدالخبثفىعائشينمختلفةولذاتلشهواتمستعبدينضالين

لا..وإحسانهالقهمخلصنالطفظهرحينولكن..بعضأبعضنامبغضين

الثانىالميلادبغسلخلصنارحمتهبمقتضىبلنحنعملناهابرفىبأعمال

..(3ء3/تيطس)القدسالروحوتجديد

وأبففئةتغنىبأشياءلاافتديتمأنكمعالمين)الرسولبطرسويقول

حملمنكماكريمبدلمبل..الأباءمننقلتموهاالتىالباطلةسيرتكممنذهب
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أظهرقدولكنالعالمتأسيسقبلسابقامعروفاً..المسيحدمدنسولاعيببلا

..(1802/:بطرسا!..(أجلكممنالأخيرةالأزمنةفى

وذلكبالإيمانمخلصونبالنعمةلأنكم!أيضأ:الرسولبولسويقول

أفسس2!(اْحديفتخركيلاأعمالمنليس..اللّهعطيةهو..منكمليس

:8/9).

الكتاببتغييروالمسيحيينلليهودباتهامهمأنهمناسيينالمسلمينإن

أوحىالقهأنبإتهامهميقولونإذالعظيمالعلىالقهإلىيسيئونالكريمالمقدس

..والتغييرالتحريفمنحفظهاعنعجزلكنهوالرسلوالأنبياءلموسىبكلمته

السماءأديانبينللإسلاممكانلاأننقررالبحثهذاختاموفى

..الاْرضلسكانالسماءرسالاتآخرهوفالمسيح

بقولنا:عليهمونرد

!جالاًيدعلابعاتماماًيدركالفاسدالقيروانىهذاكتبهبماالقارئإن

تو!وتمإلىتدفعهعقليةولوثةفكريةغيبوبةفىيعيشالرجلهذاأنللشك

وأن،بالكذبالقرآناتهامثمعظيماللّهعندوهوهيناًويحسبه،خلقهمن

علىوحقدهشرورهينفثفنراه..السماويةالدياناتبينلَهمكانلاالإسلام

أنناإلا..(البلَه)عليهايغلبسطورفىالعقلىمرضهويتقيئ..!الرسول

الحاسدينالحاقدينمنغيرهأفحمناوكما،قولَهفاحمينسنردتعالىالقهبإذن

..ع!ورسولَهللإسلام
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للتوحيد:الدعوةأول!

ذكرهامنلابدحقائق

منذتتغيرلمواحدةبدعوةجاءواجميعاًوالرسلالأنبياءأنالثابتمن.

..اللهإلاالَهلابأنوالتسليمالتوحيدوهىآلا..الإنسان!هالمولىخلقأن

فَلَاالذِ!نَلَكُمُاضطَفَئالفهَإنيَبَنِئوًيغقُوبُإبزَهِرُبَنِيهِبِه!وَوَصى)ا-

لِبَنِيهِقَالَاذْالْمَؤتُحَ!رَيَغقُوبَاذْدثهُدَآءَكُنتُنمأنم!ضنملِمُونَوَأنتُرإلاتَمُوتُق

لَ!إشحَقَلَ!إشنَعِيلَابزَهِرَءَابَآكِكَلَ!إلَهَإلهَكَنَعْبُدُقَالُوابَغدِىمِنتَغبُدُونَمَا

..(ا-32133:)البقرة!مُشلِمُونَلَهُووَنَخنُصِدأوَإلفا

ءَامَئاوَاَ!ئهَذءَامِنُوأهـوَلِرَسُولِىقَالُؤأأنْاثحَوَارِينمإلَىأؤحَيتُلَ!إذ)-2

(111:دئرة)1!!مُشلِمُونَبِا"ننَا

كَبُرعَلَيكُرئقَاىِكَانَإنيَقَؤسِلِقَؤمِمِ!قَالَإذنُوءنَبَأعَلَ!نموَانل5ُ)-3

أنئكُنميَكُنْلَائُزوَشُرَكَاَءَكُنمأنيَكُثمفَا"خمعُؤاتَوَئحلتُاَللَّهِفَعَلَىاللَّهِدايَتِوَتَذْكِرى

أتجهـإنْئِنْسَأتتُكُرفَمَاتَوَئيْتُتمفَ!ن!تُنظِرُونِوَلَاإكَاقضؤأئُزغُئةعَلَيْكُز

)يونس!الْصُئماِلِونَمِفَاكُونَانوَامِزتُاللَّهِعَلَىإلااجْرِىَ

!!ئشلِمِونَكُنغُانتَوَكُؤأفَعَلَهْهِبِاللَّهِءَامَنغُكُنغانيَقَوْمِمُوسَىوَقَالَ)

(At:)يونس

أوحىم!كمااللهإلاإنهلابأنالتسليمهوالسابقةالاَياتفىوالتسليم

أننُرفَهَلوَحِدإِلَةإلهحُنمأئمَآاثَبُوحَنإئمَافُل)!لرسولَهالله

..801(6:)الأنبيا!!مشلِمُوتَ

وجاءتالتوحيد،دعوةبانحرافإلايكنلمالأنبياءوٍالرسلتتابعوإن

منادياًموسىفجاء..العقيدةوتصحيحللتوحيدتأكيداالثلاثةالرسالات

.:3:6(()الخروجيعقوبوإلَهإسحاقوإلَهإبراهيمإلَه،أبيكإلَهأنا)بالتوحيد
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ولا..منحوتاتمثالالكتصنعلا..أمامىأخوىآلَهةلكتكنلاأ

منالماءفىوما،تحتمنالأرضفىوما..فوقمنالسماءفىمماماصورة

()1(كيورإلَهإلَهكالربأنالأنى،تعبدهنولالَهنتسجدلا..الأرضيتحت

عنإنحرفواالشتاتفترةفىموسىحياةأثناءوفىومراراًاليهودأنإلا

التوراةكتابخذواأبإنحرافهمتنبأال!موسىوفاةقبلوحتىالتوحيد،

لأنى..عليكمشاهدهناكليكون،إلَهكمالربعهدتابوتبجانبوضعوههذا

صرتمقد،اليوممعكمحنبعدواْناهوذا،الصلبةورقابكم،تمردكمعارفأنا

ومحرفاءكمأسباطكمشيوخكلإلىأجمعواموتىبعدبالحرىفكم،الربتقاومون

لأنى..والأرضالسماءعليهموأشهد،الكلماتبهذهمسامعهمعلىلأنطق

.()2(بهأوصيتكمالذىالطريقعنوتزيغونتفسدونموتىبعداْنكمعارف

..ثلاثةالاَلَهةفجعلواعيسىبعدمنالنصارىسارالطريقنفسوعلى

:يسوعلَهقالحينئذأبالتوحيدأيضانادىالستلاعيسىأنمنالرغموعلى

()3(تعبدوحدهوإياهتسجدإلَهكللرب:مكتوبلأنهشيطانيااذهب

أخوةجعميعاًوأنتمالمسيحواحدمعلمكملأن،سيدىتدعوافلاأنتمواْماأ

..()4(السماواتفىالذىواحدأباكملأن..الأرضعلىأبألكمتدعواولا

أجابهمأنهرأىفلما،يتحاورونوسمعهمالكتبةمنواحدفجاءأ

الوصاياكلأولإن:يسوعفأجابه؟الكلأولهىوصيةاية:سالَه..حسناً

كلمنإلَهكالربوتحبواحدربإلَهناالرب..إسرائيلياأسمع:هى

الوصيةهى،هذهقدرتككلومن،فكرككلومق،نفسككلومن،قلبك

02/3)1(الخروج:

3/26ء2ا)2(التثن!ط

4:01متى)3(

(t)8-239:متى
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نتطرقوسوف،عيسىبعدمنثلاثةالإلَهجعلواقدالنصارىأن()1(إلاالأولى

فىواضحأهذالتبينالكريمالقرآنآياتجاءتفقدلذلكلاحقاذلكبتفضيل

اَلْعِلْرُبَغياءهُمُطمَابَعْدِمِناَلكِلعتالااوتُواآلذَتَاَختلَفَوَمَا):تعالىقولَه

..91(:عمران)اكل!بَئنَهُر

رفضوهاأنهمإلاويكشفها،الإختلافاتهذهنوعيةليبينالقرآنوجاء

لَهرُلِتُبَ!الااَ!عبَعَلَفكَأنزَلْنَاوَمَآ)،إختلافهميكشفبماليؤمنواكانوافما

..64(:)النحل!فِطِاَختَلَفُوااَئذَى

بالتوحيد،نادىا!المسيحأنبهذا،مؤمنونونحنفيهلاشكومما

المنبثقأوالمولودالقهابنأناأوآنهاثلاثةأحدأناللناصيقولأنلَهكانفما

..المختلفةالنصارىمللزعمحسبمنه

..القهبوحدانيةيؤمنونالمسيحيينأنيدكىوالقيروانى

أغربمنرحلةفىالقيروانىمقولةيدعىمنوكلمعىالقارئوسآخذ

لامللَهماختلافوعلىالمسيحيينأنتؤكدوالتى،والإدانةالتوثيقرحلات

بعضإليهوصلماومدى،دينهكانأياًالقارئوليحكمواحد،بإلَهيعترفون

ماتوكيدمحاولاً..والكذبالتأويلأدمنالذىالقيروانىأمثالالعلمأدعياء

..بهجاء

..لَهماثالثلااتجاهينأمامبدايتهافىنفسهاالمسيحيةوجدتلقد

ما):المسيحلقولمصداقألليهوديةتابعةمسيحيةتظلأن،الأولالاتجاه

خرافإلىإلاأرسللم)آخرقولوفى(مكملاًجثتولكنىناقضاًجئت

..()2(الضالةإسرائيلبيت

28/02مرقس:()1 : 1 Y

..01/5)2(متى
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يدعمالقرآنفإن،والمسيحىالمسلمهذاكتابىكْلأخاطبلأننىونظراً

وَآلإيخيلَ!وَالتؤرَلةَوَالححْمَةَالْكِتتوَيُعَفِمُهُ)تعالىقوتهفىا!ناجيلقول

94:من:عمران)آل!ا!مْ!برءِيلَبَنِئإِلَنوَرَسُولاً 4)A..

الرئيسىالتوجههىفقطإسرائيلبنىفىالمسيحيةرسالةتحديدإذن

رداءنفسهاعنالمسيحيةتخلعأنفكانالثانىالاتجاهأماا!لاعيسىلدعوة

يستطيعبذاتهقائماًدينأوتقيم،اليهودىللدينالتبعيةعنوتنفصل،اليهودية

تلكواضعاًإنجيلَهمتىبهختملماأتباعاًاليونانىبالفكرالوثنيينيخاطبأن

الأممجميعوتلمذوااذهبواأقيامتهبعدالمسيحقولمنالمضافةالفقرة

()1(القدسوال!حوالابنالأبباسموعمدوهم

عشرالأثنىهؤلاءأإنجيلَهفىقالنفسهمتىأنمنالرغموعلى

لاللصامرينمدينةوإلىتمضوا،لاأممطريقإلىقائلاً:وأوصاهميسوعأرسلَهم

متىأنإلا(الضالةإسرائيلبيتخرافإلىبالحرىاذهبوابل..تدخلوا

..إنجيلَهآخرفىنفسهنقض

منعدداًضموالذىم05ع!امأورشليمفىالمسكونىالمجمععقدتم

إتخاذالدجمعوقرر..الرومانيةالإمبراطوريةبقاعفىتفرقواالذينالرسل

إمالةومحاولةالمسيحيةعلىاليهودىالحصارخلعيتموحتىالثانىالإتجاه

سوىالأولينللاَباءيكنلم؟فكيف..الجديدالدينإلىالرومانالوثنيين

فىصلبهأرضلوضعالمسيحيةمعودمجهااليونانيةالفلسفاتاستعارة

..واستمالتهالوثنىالفكرمخاطبة

بفكريأتولم،والطهارةللمحبةكدعوةالأصليةالمسيحيةجاءتلقد

28/1متى)1(

5/016َ)3(متى
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المدارسفىالأستاذيةكراسىيحتلواأنلرسلَهيالمسيحيُردولم،فلسفى

بعثوإنماوكيرها،أفلاطونمدرسةرأسهاوعلىالمشاربالمختلفةالفل!ب!فية

بعضأنإلا..الواحدالفهإلىالطريقهىالمسيحيةبأنمبشرينرسلاًبهم

كثرةمع..بولسرأسهموعلىيعاشروهولمالمسيحيروالموالذينالتابعين

إوداويهالمبدأتطبيقهفكانالرومانىالفلسفىبالفكريصطدمأنيبغلمتجوالَه

فىكما،العقيدةعنبهايدافعسلاحاًالفلسفةفاتغذالدا،(هىكانتبالتى

تكنلمالمسيحيينأنالبداهةومن..اليونانإلىورسائلَهيوحناإنجيلمقدمة

عيسىعقيدةبولس(يطبخ)أنطبيعياً-فكانبهمخاصةفلسفةنهم

..ويبغىيريدمنإلىيقدمهاثمالوثنيةعقائدمعالحقيقية

البعضومللعقائدإلىالبسيطةالمسيحيةتحويلفىالبداياتوجا،ت

..ينكروالبعضيؤيد

تاريخأنالمعروفمنإنه:القهرحمهالحميدعبدرأفتالدكتوريقول

منالإسكندريةوكنيسة،الرومانيةالإمبراطوريةفىعامةالمسيحيةالكنيسة

عامنيرونالامبراطوروفاةبعدعاملمائةامتدالغموضمنطورفىدخلتبينها

يوسيبوس!شيخهممقدمتهموفىالكنيسةمؤرخولنايقدمولم،م68

المسيحىالفكرأوالكنسىالقاريخفىالباحثتفيدمعلوماتأية(القيساوى

ويرجع-الميلادىالثانىالقرننهايةقربحتىامتدتالتىالفترةتلكطول

أنتباهتجذبلمكعقيدةالمسيحيةأنمنذكرناهماإلىالأولالمقامفىذلك

فرقةاْنهاعلىالرومانيينجانبمنإليهاينظركانبل،الرومانيةالسلطات

منمنشقةفرقةأنهاأو-الأخرىالفرقجدارإلىتضافجديدةيهودية

..)1(اليهودية

الحمهدعبدرأفت-د.الميحىالنكر)1(
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:ح!ة!353أوويجنبدايات

ثقافةالمسيحييقالمفكرينأعظميعد(كلمنتأتلميذوهوالسكغدرىأوريجن

هوحيثزمامهملكالذىالحقيقىميدانههواللاهوتكانحيثإنكاجاً،واْكزرهم

والتىالأفلوطونيةالأفكارفتبنى،والأفلاطونيةالمسيحيةبينالتوفيىوضعالذى

الكتابتفسيرفىسلكوحيث،المسيحىاللاهوتفىالأساسىالتيارهىأصبحت

للتفسيرالروحىالأباعتبرأوريجنفإنلذلك،والتأويلىالمجازىالأسلوبالمقدس

تقولوالتى(المزدوجالإيمانأنظريةصاحبوبأنهالمسيحيةالكنيسةفىالرمزى

..بالمسيحيةالمؤمنينبينالفكرفىمستويينهناكأن

النص،بظاهويأخذونالذين(الشعبأبالعامةالخاصالمستوى-ا

..وراءهمايفكرواأندون

السطوروراءفيماالفكرتعملوالتىالمثقفةبالخاصةالخاصالمستوى-2

..للنصالخفيةالمعانىعنبحثا

يقينياًإي!انايؤمنأوريجنأستاذوهو(السكتدرىكلمنتأكانلذلك

إذاإلااليونانيةالأوساطفىالنجاحأوالأنتشارللمسيحيةيكتبلنأنه

نأالمسيحيةأرادتإذاأ:قولَهدائ!ايرددوكان،بثقافتهمأولئكخاطبت

وتتكلميونانياً،لباساًوتلبسلباسهاتخلعأنفعليهااليونانىالعالمفىتنتشر

.وأفلاطونميروسهولغة
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المسيحية:الإوهاصاتبداية

والكتابالفلسفةفىالمتعمقةالدراساتلكلالطبيعيةالمحصلةكانتلقدْ

والتأويلالمسيحيةبالفلسفاتومزجهااليونانيةالفلسفاتإلىوالعودة،المقدس

وهذا،الاختلافاتمئاتظهورهو،المقدسللكتابالرمزىوالتفسيرالمجازى

بالمدارسبالنافما،الاختلافطبائعنهاالبشريةالاجتهاداتأن،طبيعىأمر

:الإرهاصاتهذهعلىأمثلةوسنعطى..آنذاكمنتشرةكانتالتىالفلسفية

لنمشاطهصورةكانالأرضعلىالمسيحظهورأنأوريجن-يقولا

lبعينه،زمانفىوليسالأزلمنذخالقأوريجنعندوالله..الأزلىللاهوتى

الرغمعلىالذى،الابن{LOGOS)حكمتهخلقأوولَدَالسرمدىوالله

العقلهووالابن،الأبجوهرفىيشاركأنهإلاحقأ،إلَهاًليسكونهمن

شئ.كلبهليخلقتابعاًلَهوجعلَهالأبخلقه..العالمينظمالذى

لأن،القدسالروحمنأعظموالابن،الابنمنأعظمالأبفإنلذلك

كعلاقتناوالأبالابنبينا!علاقة؟أن،مخلوقينمجردالقدسوالروحالابن

..بالافينحن

منوأعتبرأوريجنبإدانةمرسومأ(جوشتيان)الإمبراطورأصدرلذلك

..وهرطقةتجديفيقولَهبمايؤمن

واحد،الشىءالقدسوالروحالإبنأن:(السميساطىبولس!وقال-2

،يسوعاسمهإنسانفىوحلالأرضإلىأتىقد،الكلمة(اللوجوس)وأن

كونهيعدولافهوثمومنالعذراء،مريممنوجودهأستمدالإنسانابنوأن

بعدإلامسيحاًيصبحلموأنه،الفهروحأحشائهفىحملصالحأمخلوقأ

..المعمدانيوحنايدعلىتعميده
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منتأنسأَلمسيحأن:التبنىملكيةأو(الحركيةالملكية)وقالت-3

بينمنقيامتهبعدإليهاوصار،القدسالروحبهوحلْولادتهعندالعتراء

..إنهاًوالقيامةالصعلببعدوأصبحإنساناًبدأالمسيحأنأى،الاْموات

شئالقدسوالروحوالابنالأبأن:(الشكليةالملكية)قالت-4

نإقالوافقد،اللهوحدانيةبفكرةيؤمنونكانواولما،ثلاثةأسماءفىواحد

يعنىبل-يقولون-كماالإثنينيةهذايعنىولا(الابن-الأب)الواحدالإلَه

ثلاثفىفامحلأأصبحلكنهتلقائيا،والابنالأبهوليساللهوأن،نفسهاللّه

وشخص،المشرعالخالق،اللهشخص،متتابعةشخوصأومتتاليةقوى

شخصوأخيراً!القيامةحتىالتجسدمنالفترةهذهوتمتد)المخفصا!بن

أشكالثلاثةفىبعملَهقامالأبأنأى،الحياةوواهبصانعالقدسالروح

أدوارثلاثةيؤدىالذىالمسرحى-الممئلطبعاًالفارق-معذلكيشبه،مختلفة

عنيعلنفهوثمومن،وجههعلىتباعاًيضعهاأقنعةثلاثةخلفمنمختلفة

..الظروفتقتضىحسبمامختلفةأشكالفىنفسه

فيما(السابللية)اْو!الشكليةالملكية)بال!ئفةهذه!مئميتلذلك

روما:أسقفإلىرسالةىف!السكندرىديونيسيوس)وقال-5

قلتهماأنغير،الأبمعالجوهرفىواحداًكانألابناْنأنكرتأننىيقولون

الكتابمنموضعفىدأىمطلقأ!الَهوموسية)المصطلحهذاأجدلمأننىهو

هذامعمتناقضةليستبعدمنكتبتهاالتىملاحظاتىأنكما،المقدس

بشىء(التجسدأوالتأنمى)البشرىللميلادمثالاضربتولقد،الإيمان

أولادهم،عنإنكارهايمكنلابصورةيختلفانفالأبوان،الأذهانمنقويب

أباءهناككانلماوإلا،أنفسهمالألثخاصيكونواأنمطلقاًيمكنلاحيث
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أوالبذورمنينموفالنبات،مماثلةأدلةبتقديمذلكمنيقينعلىوأناوأبناء،

واحدأ،شيئاًالطبيعةفىكانوإن،منهيتفرععمايختلفوهذاالجذور،

الينبوعندعوأنيمكنولاجديدا،اسماًمكتسبأينبوعمنينسابماءكجدول

..ينبوعمنماءوالجدولموجود،وكلاهماينبوعاً،الجدولولاجدولأ،

كانوالذى(أثناسيوس)نقدهاوالتى(آريوس)آراءعنأما-6

آريوس،وأتهم،(الإسكندر)الإسكندريةأسقفمكانةأخذثمشماسأ

وأنهمالمسيحلاهوتلإنكارهمبالهرطقةوأرتماس،السميمساطىوبولس

..الخلائقبينمنواحداًيعتبرونه

فهناكأبا،دوماًيكنلمآريوسعنداللهإن:أريوسأراءتقولفماذا

منولكنهادواما،تكنلماللهوكلمة،أباًالأبفيهايكنلمالزمنمنفترة

لاالذىذلكمن،(الابن)يكنلمالذىهذاجعلقدفالته،نشأتالعدلم

موجودا؟الإبنفيهيكنلمزمانهناككانفقدوعلده(،العدم)نهوجود

الطبيعيةالكلمةليسالجوهر،فىالأبيساوىلا،مخلوقالإبنأنذلك

والحكمةالكلمةدُعى،الخلائقإحدىهوإنما،الحقةحكمتهليس،للأب

اللّهسؤاهبهاالتى،فمهالكامنةوبالحكمة،اللهكلمةبذاتنشألأنه)خطأ(

والكلمة،الخلائقكلشأنوالتغايرللتغييرعرضهبطبيعتهفهوثمومزوسواه

نإ..؟الابنيصفهكيفوالأب،ومنفصلةعنهبعيدة،الأبجوهرعنكريبة

بنىأجلمن..هوجوهرهيعرفلاوالابنيقينا،الأبكنةتعرفلاالكلمة

لولاوجودلَهيكنلم..لِؤدىإذنبه،الخلائقبهاللهيخلق،جُعلالإنسان

..يُخلقأناللهشاءأن

ورفيقآريوسوصديقنيقوميديا،أسقف(يوسيبوس)جاءثم-7

لَهذهاستعراضوفىكبيراتطوراًيديهعلىالأريوسيةتطورتوحيث،فكره
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وما،بمولودينليسابكائنيننسمعل!البته:يوسيبوسيقولالمطورةالاَراء

الواحدأنأبدانعتقدول!الإطلاقعلىنعولم،اثنينإلىالواحدبانقسامضلمنا

،(اللّهأواحدالمولودغيرأننؤكدوكلناتجسد،قدالبفسريةالصعورةفى

يشتركولميجبللمجوهرهمنولكنه،بالحقفيهيحياالذىكذلكوواحد

جبلوالاقتدار،الطبيعةفىتمامأمتميز،جوهرأأوطبيعيةالمولودوغيرمطلقأ،

..ومقدرةسجيةبالخالقشبه

الكتابمنبلاستقينا،خيالنانمسيجمنلأنابها،ندعوأراءتلك

..خُلقالابنأننعلمحيثمنالمقدس

وأمنهجزء،(الأبأمنهأوخلالَهمن(الابنأكانلوأنهذلك

يمكنلاالمولودغيرمنهومالأن،بخلقهالقوللاستحال،جوهرهمنمنبثق

كانتإذاولكنالبدء،منذمولودغيرلأنه،سواهأوبهسواءبخلقهالقول

جوهرنفسمنأتىقدبأنهالجهدإلىالبعضتدعوالمولودالابنتسميةحقيقة

الذىوحدهليسأنهلأجبناهمشبها،الطبيعةفىالأبمنويحمل،الأب

الطبيعةفىلَهمخالفينآخرينعنبلمولود،بأنهالمقدسالكتابعنهتحدث

،()1(عفىفعصواهموأما،ونشأتهمبنينربيتبشرألسانعلىوردفقد..

الندىقطراتأنيعنىلاهذا()2(والتعبيرالطلوآجلولدمنأوأيضأ

..مشيئتهوفقتمتقدالأشياءكافةأنالمعنىولكن،طبيعتهفىلفهشريكة

..جوهرهمنشئأقولوالحقهناكليس

وعلىقبلهجبلقدشئكلاللّههوإرادتهصنعمنالوجودفىماوإنما

..كاناللّهمنشئكل..هوإرادتهبمحضخلقت،كلمتهوفق

1/2:شعياهأ(?)

38/28:أيوب(2)
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الكنيسةتكرزكمانؤمنأ:فيقولالإسكندريةأسقفإسكندرأما-8

هو،يزولولايتغيرلاالوجود،الواجبالمولود،غيرالوحيدبالأب،الرسبولية

والأنبياءالشريعةمعطى،زيادةأونقصانعليهيتكثرلا،الكمالكايةهو

ابنالمسيحيسوعواحدوبرب..وكالقديممينوالرسلالأنبياءرب،والأناجيل

يدركهلانحوعلىالأبمنبلالعدآمنمولوداًليسالمولود،الوحيدالله

غيروالأب..المائتةالكاثناتعندمدركغيرووجودهالتعبير،فوق،العقل

منالإلَهيةالولادةهذهفهمعلىتقوىلاالعاقلةالخلائقطبيعةلأنمدرك

إلاالابنيعرفأحدليسأالمخلصقولأمداءترددآذانناتزالولا،الأب

والابنيتغير،لاالابن11/27،متى(للابنإلاالأبيعرفأحدولا،الأب

وصورةالكاملالابنوهومولود،غيرليسأنهسوىشيئاالأبعنينقصلا

..(القامةالأب

بدء،ذىبادئتعلمناماوفقأقيساريةكميسةإيمانقانون-ويقول9

منعلمناوماسبقونا،الذينأساقفتناعنتلقيناوماالعماد،وقتلَقناوما

نؤمن،يبث!رونوبهوالأساقفةالقسيسيونبهيؤمنماوفق،المقدسالكتاب

قدير،أبواحد،بإتهنؤمن-إيمانناعنالأساسهذاعلىونفصح،نحن

إلَه،منإلَه،المسيحيسوعواحد،وبرب،ئرىلاومايُرىما،شئكلخالق

سائردونولدمنأول..المولودالوحيدالابنحياةمنحياةنور،مننور

أجلمنالذى،كانبهشئكل..الدهوركلقبلالأبمنمولود،الخلائق

إلىوصعد،النالثاليومفىوقاموقُبرتألمالبثر،بينوعاشتجسدخلاصنا

القدسبالروحنؤمن.والأمواتالأحياءليدينمجدهفىثانيةوسيأتى،الأب

الابن،هووالابن،الأبهوحقأالأب..ذلكودوام،بوجودهنؤمن..الواحد

..(القدسالروحهوالقدسوالروح
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تعليق:

اللَّهُأنزَلَمَآائبِعُوألَهُمُقِيلَىَإذَا)الطائفةهذهالكريمالقرآنوصفوهكذا

017(:)البقرةءَابَاَءَنَآ!عَلَيْهِأتفَيْنَامَاَنَتبعُبَلقَالُوأ

ءَابَآءَنَأ!عَلَيْهِوَجَذنَامَانَئبعُبَكقَالُوأاللأُأنزَلَمَآائبِعُوألَهُمُقِعَلوَاذَا)

..2(1:القمان

!لدينا!تعليقولا

منعبارةيصْيفأنقسطنطينالإمبراطوررغبم325نيقيةمجمعوفى

نأوعلينا،قولَهرسالتهفىيوسيبوسأقزثم(،ا)هوموسيةأالجوهرنفس

الصيغةهذهعُرضتوعندماأ:يوسيبوسقالحيثعليها،أجبرواأنهمنفهم

ثم،القولهذامضامينبدقةوبُحثتمناقشاتوجرت،فحصدوننتركهالم

اهوموسية-ا-(الجوهرنفسمنأعبارةبأنللاعترافجميعأالأساقفةسيق

تقئلالصوابمنأنهرأيناثمومن(منهجزءاوليسالأبمنالابنأنتعنى

..الإيمانقويمعنالانحرافوخشية،السلامفىحباًالرأىهذا

يضيفهأنأرادمالضغطوالأساقفةهوخضعيوسيبوسقولعلىوبناء

..العقيدةحسابعلىولوحتىقسطنطين

نيقيةفىعقدالذىالأولالمسكونىبالمجمعالمحيطةالاَراءكانتهكذا

وجهتجسدالتى(آريوسأعقيدةلمحاكمةعقدهتموالذى،م325

-:نقطتينفىالاَخرينوبينبينهاالاختلاف

..الثالوثفىالابنمكانة-ا

..وكيفيتهالابنوبخودمصدر-2

يوجدأنقبلوأنه،العدممنوجدالابنأنعلىالأريولميينأصَرفبينما
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فىالأبيلىفهووبذلك،وجودهعلىسابقةفترةفهناكثمومن،يكنلم

وبالتالىللأبتابعالابنفإنذلكوعلىالبدء،منذعندهأومعهوليسالوجود

..الأبجوهركيرآخرجوهرمنوهو،جوهرهمنليسفهو

مشابهجوهرمنالابنيكونأنوارتضواالاْ!يوسيينمنفريقاعتدلثم

مواجهةفى(الَهومويوسية)بعُرفماوهو،لَهمساووليسللأب

..(الَهوموسية)

قانونلذلكتبعاًوجاء،للَهوموسيةانتصرالنهايةفىقسطنطيينأنإلا

..م325نيقيةإلىنسبهالنيقىالإيمان

النيقى:الإيمانقانون

،والأرضالسماواتخالق،الكلضابطالأبالله..واحدبإنهنؤمن)

قبلالأبمنالمولود..المسيحيسوعواحدبربنؤمن..يُرىومالايُرىما

للأبمساو،مخلوقكيرمولود،حقإلَهمنحقإنهنور،مننورالدهور،كل

أجلومنالبشرنحنأجلنامنالذىهذا،كانبهشئكلالذىالجوهر،فى

تاَنس..العذراءمريمومنالقدسالروحمنوتجسدالسماء،مننزلخلاصنا

اليولمفىالأمواتبينمنوقالموقُبر،تألم،النبطىبيلاطسعهدعلىوصلب

وسوف،الأبيمينعنوجلسالسماواتإلىوصعد،الكتبفىكماالثالث

..أنقضاءلملكهليسالذى،والأمواتالأحياءليدينمجدهفىيأتى
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تعليق

فىيفكرواألم..الثالوثفىالأولىاللبئةوضعواالذينهؤلا،أمرعجيب

مساوقولَهمِإن..بعدهمالتاليةالأزمانأوزمانهمفىالبشرىالعقلإعمال

أنهمتماماَ/أدركوااْنهميعنىهذا..نهمشابهحتىأوالجوهر،فىللأب

غيرقياسيمكنفكيف..سليمأالقياسيكونحتىالأبجوهرهومايعلمون

..معلومغيرعلىمعلومغيرهوماقياسيمكنوكيفمُدركغيرعلىفدرك

مولودأكانواالمسيحأنجدلأفرضنالووحدَى،الأبجوهرعلموافهل

المسيحجوهرماعلموافهل،النيقىالإيمانقانونزعمحسبالدهوركلقبل

بذلك،المسيحأخبرهموهل،للأبالجوهرفىمساوليجعلوهالدهور،كلقبل

مساوأنهلَهمقالالمسيحأنيقولالأناجيلفىنمىُهناكيكونأنأتحدى

منهمالإعرارفلماذأالدهور،كلقبلموجوداكانأنهأوالجوهرفىللأب

بمنهذايذكرناألا..المغثبالعقلسوىيتقبقهالاالتىالإرهاصاتهذهعلى

صنعهاحجارةويعبدليعبدهاأمامهايسجدثمحجرمنأصناماًيصنعكان

منعجلاًصنعالذىبالسامرىهذايذكرنااْلا..يرىحسبماوشكلَهابيده

وغيرمولوديكونكيف؟الخزعبلاتهذهماليعبدوهالخروجليهودذهب

الأبمنمولود)بقولَهالإسكندريةأسقفتحججلذلكواحدآنفىمخلوق

..(العقليدركهلانحوعلى

يجدلم..عليهاوماوأرضوسماواتالبشرمنالكلخالقسِ!اللهوهل

ىأعنيفديهم..البشرليفدىويُقبرليصلببثممريةهيئةفىيتجسدأنسوى

الحاجةدون،منهبكلمةالغفرانيملكإنه..خطايامنارتكبواعما..شئ

..الأولونالأباءصنعهالذئالسيناريولَهذا
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منبالانتهاءالاحتفالدعوىوتحت،الشرقكنائسأساقفةجاءت-01

عقدوتم،المثمنةالكنيسةباسمتعرفوالتىإنطاكيةفىالذهبيةالكنيسةبناء

بالعقيدةالإحاطةالمجمعهذاهدفكان(،التدشينمجمع)سُمىمجمع

مجمعوكان،نيقيةمجمعأقرهاالتى(بانهوموسيةأالإحاطةأوالنيقية

..Friاالتدشين

جديدمنتبعثوأساقفتهالتدشينمجمعأن،المؤرخونقالهذاوفىْ

يكنلم:سقراطالكنسىالمؤرخقالحيثالأضليةصورتهافىآريوسعقيدة

لإقرارالسعىكانمابقدرنيقيةمجمعإيمانإدانةالأساقفةهؤلاءهدف

..الأريوسيةالعقيدة

بإلَهنؤمنأيقولالذىالتدشينمجمعأصدرهالذىالإيمانقانونجاءثم

هبط،كانبهشئكلولدهالذىالأبمعالدهوركلقبلوحيدوبمولود..واحد

ثانيةوقام،الأبمشيئةونفدالعذراء،منوتجسد،السماواتمنالأببمحبة

.(والأمواتالأحياءليدينوسيأتى،الأبيمينعنوجلسالسماءإلىوصعد

بينأى(الهوموسية)و(اهوموسيةا)بينالخلافاستمر-11

فىالرابعالأنطاكىالمرسومصدرحتىالجوهرفىالمشابهأوالجوهرفىمساو

يدعلىوكان،التدشينمجمعانفضاضمنقليلةأشهروبعد،م341خريف

واحد،بإلَهنؤمنأادسومقولوجاء..الغربيةالكنيسةمنأساقفةأربعة

المسيح،يسوعربناالوحيدالمولودوبابنه،والصانعشئكلخالقالقديرالأب

بهشئكلنور،مننور،إلهمنإلَهالدهور،كلقبلالأبمنولدالذى

أما..العذراءمريموولد،جسداًصارالزمانآخرفىأجلنامنالذى،كان

وأن،الأبمنليسأخرىمادةمنأوالعدلممنالابنأنيقولونالذينأولئك

..مارقونالكنيسةعُرففىفهم..يكنلمالابنزماناهناك
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إلىودعا(جرمينيوس)الأسقفرأسهلم357فىآخرفريقظهر-12

هذافىالمؤتمرونوأعلن..الثالث(سيرميولم)مجمعباسمعُرفمجمع

الخلافهذاكلوراءالمباشرالسببالواقعفىهىجوهركلمةأنالمجمع

للإيمانمرسومأالاقتناعهذاعنبناءوأصدروا،الكنيسةعلىخيمالذىالعقيدى

يدعىوالذى(بواتييه)أسقفأنإلا،الثالثسيرميولمبمرسومعُرف

واضعىهدفوكان،التجديفمرسومعليهوأطلقكفرأنهأعلن)هيلاريوس(

يؤدىمما،الابنلألوهيةالكاملالإنكارهيلاريوستعبيرحدعلىالمرسومهذا

قدالبعضكانلما)؟المرسومنصوهذاالخلائقكلشأنللأبالابنتبعيةإلى

تارةالقولإلىقادمما(الجوهر)ي!مممىماحولتدوربمسائلفكرهاضطرب

..(الجوهرفىالتشابه)أخرىوتارة(الجوهرفىالمساواة)

فىيعرضولا،الإطلاقعلىهذامنشئيذكرألاالواجبمنوكان

أمورفتلكمنهما،أىعنالبتةيحدثلمالمقدسالكتابأنذلك؟الكنيسة

ولادةيوضحأنيستطيعلاأحدالأن،الأناسىإدراكوفوقالبشر،علولمتفوق

الأبأنفىولايشك..يعلموالابنالابنولدكيفيعلموحدهالأب..الابن

..نفسهوالابن،والألوهيةوالكرامةالمجدفىالابنمنأعظم

.14/28يوحنا(منىأعظمأرسلنىالذىأبى):قال

للمؤلف:تعقيب

..الأبمنولدالابنأنيقولالذىالإنجيلىالنصأينأتساءلإننى

التحاليلالكنيسةفلاسفةيضيفحتى..الأبمنولدتأناالمسيحقالمل

عنبشرىعقليسعهلابماتمتالولادةهذهبأنألقولإلىتدعوهمالتى

وجدالتىالكنيسةلاختراعاتإضافةنفسهاالولادةمسألةأنأم،استيعابه
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بانهرطقةفاتهمواوالعقلالمنطقاستيعابفوقابناالأبيلدأنالبعض

..والتجديف

لكنيسةالمهلَهلةالحالةهذهووصولاللاهوتىالصراعهذاخضم-فى13

نهيرثىشئإنه:بقولَهالصواعاتهذهبواتييهأسقف(هيلاريوسأوصفها

منابعكالأهواء،عقائد،الناسبينالإيمانقوانينمنعديداًنرىأن،وأثيم

،بهوسالإيمانمراسيمنضعفينا،الخطاياحلولماثلةوالتجديفلكفران

منتتناونهاثمعنها،نرضىوأخرى،الهوموسيةنرفضتارةبعصبيةونفشرها

والابنالأببينالجزئىأوالكاملوالتشابه،المجامعأيدىوهناكهنا

تخرججديدفجركلمعبل،عامكلفىسعيدكيرلزمانالجدالموضوع

عنوندافعفعلنا،ماعلىونندم،الكلمغوامضبهانففها،جديدةعقائد

فىالاَخرينعقائدونديندافعنا،قبلمنالذينأولئكنلعنثم،تابواالذين

إرباً،ونقطعهذاكأوهذاونمزق،الاَخرينذواتفىوعقائدناأشخاصنا،

أليماً.وعذاباًأنكالأللآخرينالدوامعلىولدينا

للمؤلف:تعليق

ماحدإلىيدهووضعالفلسفىالصراعهذابواتييهأسقفوصفوهكذا

طوالدامالذىالدامىالصراعوهذا،متتاليةلقرونيدمىظلالذىالجرحعلى

من(الابنأالثانىالأقنوممكانةعلىتركزوالذىالميلادىالرابعالقرن

التبعية،يعنىالأولوالقول؟مولودأممخلوقهوهل..المقدسثالوثهمخلال

،الأبمنولدأم،العدممنخلقالابنوهل،الأزليةيعنىالثانىوالقول

بينالاتحادإلىيقودالثانىوالقول،للابنالأبوجودسبقيعنىالأولوالقول

والابن،الأببينالجوهراختلافيعنىالوجودفىالسبقوهل،والابنالأب
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صراعدار..الجوهروحول،المساوىأوالواحدالجوهرتعنىالولادةأنأم

علىمشابهغيرأم؟لَهمشابهأم؟الجوهرفىللأبمساوالابنهلمرير

.؟الإطلاق

حولَهاوالجدلالصراعاتهذهخلالالقلوبلَهاتطمئنعقيدةهذههل

وغيرالفلسفىالجدلهذامنلابدأنهثقةوبكلأقولأنا؟الجدلهذاولماذا..

بالاْناجيلقطعىنصوجودلعدموالمنطقيةالطبيعيةالنتيجةفهو،المنطقى

مامنهمكلفأخذ..الديانةأصحاببهيوهمواأنحاولوامايؤيدأوتقيد

..قريحتهعنهتتمحض

قضيةليفجرذلكبعدالصراعهدْايتحولأنالطبيعىمنكانلذلك

..الخامسالقرننصفالقضيةهذهوأخذت،المسيحطبيعةلغزوهىأخرى

هىهل؟وناسوتيهلاهوتيةطبيعتانللمسيحهلبالتساؤلالجدالوبدأ

خالصة؟لاهوتيهطبيعةهىهل؟غالبةبت!ريةطبيعة

بأنيقول(أترتوليانثمجسداصارالربإنيقول(أإجناتيوسفنرى

.اختلاطأوتمازجعمليةباْنهايقولأأوريجن(يقولبينعا)تاَنس(الكلمة

هذاخلالالمسيحطبيعةحولدارتالتىالاَراءالقيروانىوليسمع

.الصراع

الواحد-أالأفلوطينىالثالوثأستخدامإلى(أبولليناريسأذهب-ا

منيتكوننظرهفىالمتاَنسفاللّه،المسيحىاللاهوتفى(النفس-العقل

وهوالأخيرالعنصعروهذا،أ-اللوجوسالروح-الجسدأعناصرثلاثة

ومن،واحدةوحدةوالروحالجمسدمعويشكلالإنسانيهالبروحمكاناللوجوس

..واحدهطبيعةوناسوتهالمسيحلاهوتمنيقيمثم
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بينالاختلاطأوالامتزاجتعبير(أبيفانيوس)الأسقفرفض-2

..الأخرىفىذابتمنهماواحدةأنأوالطبيعتين

هـاللاهوتيةالطبيعتينبينالاتحادإن:أنطاكيةكنيسةأساقفةقالت-3

عندماالقهأنومعناه..(السكنى)طريقعنتمالمسيحفىوالبشرية

!!بالمشرهبلموتهأولطبيعتهتبعاًفيهيسكنلاإنسانأىفىأيسكن(

وليسبيسوعحملتالعذرا،بأنالمصيصةأسقف(تيورور)-فشر4

أسكن(البد،منذأنهرغمالوجور،كفىيزالولاكاناللوجوسلأن،الكلمة

الإله،أموليستالمسيحأبمهىالعذراءفإنثمومن،خامةبطريقةيسوعفى

المسيحفىكانالفهلأنتجاوزا،الإلهأمأى،كذلكتسميتهايمكنكانوإن

وهوإنساناحملتالعذراءأنالقولدقةأكثريكونوقد،عاديةكيربطريقة

لملأنه،مكتملكيرالإتحارهذاظلوإنالكفمةمعالاتحادبد،فيهالذى

تمعندماإلايحدثلمذلكأنحيث،(القهابنأبعدرُعىقديكن

ليسأنه،الجنونمنضرباًيعدالعذراءمنولدالفهبأنالقولإن..تعميده

!!القهفيهيسكنالذىارميكلولكنالقه

المؤلف:منتعقيب

والمصطلحاتالألفاظنطلقأنكبشرونحنالعقلمنضرباًيعدوهل

كانولوحتى،الإلهأمأنهانقولثمللمسيحأماًالواحدلقهونضعجزافاً

الماءإلىالإنسانهذايدخلوفجأةاللهابنيكنلمأنهيعقلهل..تجاوزاً

..اللهابنإلىفجاءةيتحولثميوحناويعمذه
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نسطوويوس:وأى

اْننطوريوسورأى،إنطاكيةأسقفتيودوريدعلىنسطوريوستتلمذ

النيقىالإيمانقانونعلىخروجأتعتبرالمسيحطبيعةعلىتدورالتىالمناقشات

كانتولماالعذراء،مريمومنالقدسالروحمنتجسدالابنأنفيهجاءالذى

والدةأنهامريمعنالقولالمنطقىمنفليسإ!هأ،يلدلاوالبشربشرأأئقنراء

المسيحفىأنإذ،والناسوتاللاهوتبينخلطأيعدالقولهذالأن،الإله

المولودالإنسانوطبيعةالجوهر،فىللأبالمساوىاللّهابنطبيعة،طبيعيتين

مسيحانهناكيوجدلا،الإلهألموليستالمسيحألمإذنالعذراءالعذراء،من

فىوابن،زمانفىابنولاواحد،وقتفىكلاهمايوجدلملأنه،ابنانولا

فىولكنالمجد،فىليس،الاثنينيجمعفقطواحدولكنهآخر،زمان

..الطبيعة

لأنهاالمسيحألمالعذراءتسمىأنيمكنإذن..طبيعيتينذوفالمسيحإذن

يدعىأنيمكناللّهابقمعاتحادهبسببالذى!مالإنسان)اللّهابنحملت

نحن..اللّهوليساللّهابنموباتالذىأنالقوليمكنهناومن،اللهابن

امتزاجأواختلاطدونبالطبيعيتيننتمسك

لا؟وئقبرويموتيولدإ!مأأعبدأنلىكيف..يسألوأنلابدالوثنىإن

..الإ)هيةالطبيعةمعهاواتحدتالبمثريةالطبيعةهوولدالذىأنينكرأحد

المؤلف:تعليق

تعتمدفهىنظريةمجردأنهانسطوريوسرواهماعلىنجطلقأننستطيع

كلمةنسطوريوسأوردفقد،الاحتمالاتبنظريةي!سمىماعلىالأولىبالدرجة
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..رأيهتوكيدبهيحاولفلسفىمنطقوهو..مكانمناكثرفى(القول)يمكن

التصدىفىالأساقفةإلىرسالةفى(السكندرىكيرلس)ويمول-014

نإ:فيقولالاسكندريةكنيسةفىالإيمانقانونموضحاًنسطوريوسلأراء

إلاودما،لحمأباتخاذهإنساناًصارأنهومعالأبجوهرنفسمناللوجوس

..وجوهرهطبيعتهفىبالحقيقةإلهأأعنىهوكمابعينههوذلكمعظلأنه

أقنومبينالاقترانمننوعاًيكونأنيمكنلاالطبيعيتينبينالاتحادلأن

)الأثنينية(علىيدللأنهتمامأمرفوضالتعبيروهذا،الإنسانوأقنومالكلمة

وحقيقىتاماتحادوهوالاتحاد،مصطلحنستخدمأنفالصحيحثمومن

البدنمعالنفسباتحادشبيهبناالمسيحلاهوتواتحاد،وآقنومىوطبيعى

إلىأحدهماطبيعةفىتحولدونبالفحمالنارواتحادالبشريةبالطبيعة

-؟-كيفالمسيحفىطبيعيتينبينفقطذهننانميزأنيمكنإننا،الأخرى

..التمييزيمكنفلاواقعياًأماوناسوتلاهوتعنفتتكلم

المؤلف:تعليق

يضعناوهذا..التمييزيمكنفلاالواقعأماالذهنىالتمييزيمكنكيف

كذباًالحالتينأحدأنوضعأمام

الواقعية،الحالةتكذيبيعكنولا،الواقعيةالحالةأوالذهنيةالحالةأما

وتهيؤاتالتخيلمنحالةهىالذهنيةالحالةإذن،وملموسةمنظورةحالةلأنها

وكيفالمسيحلاهوتحالةذهنياحتىتخيلنستطيعلاأيضاهذافىلأننا..

أتخيلأنيعكنفأنا،وهميةافتراضاتمجردهىإذن..الحالةهذهتكون

نارية.حالةيتخيلوثالث،مائيةحالةيتخيلوآخر،حمام!ةالمسيحلاهوت

المحة؟من)هاأساسلاتخيلاتمجردعلىعقيدةتبنىفهلوهكذا
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هذهكلإصلاحمحاولةفىم431!إفسوس)مجمعجاء-15

المختلفة،الاَراءهذهبينالحرببدأتحيث،الكنيسةفىالإنشقاقات

خلفليقفإفسوسأسقف!ممنون)وجاء،وأتباعهنسطوريوسوبحضور

ألسقف(جوفنال)وحضر،نسطوريوسضدوأتباعهالسكندرىكيرلس

كنيسةعقفلسطينكنائسانفصالفىيطمعكانوالذىوأتباعهأورشليم

..أنطاكية

النهايةفىأنقسمالمجمعأنحيث،يطولالمجمعهذاعنوالحديث

ومنذيأنهطبيعىهذا،الكنائسبينوالاختلافارهوةفيهوازدادتنفسهعلى

صيغةلَهيكنولمكاملأ،الذيقىالإطمانقالهونيكنلم325نيقيةمجمعبداية

..كاملةلاهوتية

كيرلسبينالتوفيقفىنجح!الثانىثيودسيوس)الإمبراطورأنإلا

أرتضىإيمانقانونعننهائيةصيغةإلىالتوصلتمحيثايلأنطاكىويوحنا

..م433الطرفانبها

منالمولو!الوحيد،الابنيسوعسيدنابأننؤمن):القانونهذايقول

الذىايابمنلاهوتهيستمدوجسد،عاقلةنفسمن،تاموإنسانتامإله،اللّه

العذراء،منولدخلاصناأجلومنأجلناومنالدهور،كلقبلمنهولد

جوهرومن،اللاهوتفىالأبمعواحدجوهرمن،ناسوتهمنهاواستمد

وربواحد،مسيحوهو،الطبيعيتانبهاتحدت..الناسوتفىمعناواحد

العذراءأننؤمنفإننا-اختلاطدون-الاتحاد)هذاوتبعاًواحد،وابنواحد،

منهاوتاَنستجسدالكلمةالإلهلأن!الإلهأأممى

يسمىبماوأعلنذلكبعد(يوطيخاأالقسطنطينىالراهبجاء-16

الطبيعةلأنالاتحادبعدواحدةطبيعةللمسيحبأنتقولوالتى(المونوفيزيهأ
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الخلنقطةتتلاشىكمااللاهوتفىوتلاشى،البشريةالطبيعةابتلعتالإرهية

..ماءبحرفىتقععندبا

4المحلىالقسطنطينيةمجمعأنإلا t Aيوطيخاقالهمااعتبارأعلنم

وأعلنم944أفسوسمجمعذلكبعدجاءثم..الدينعنومروقاهرطقة

..إيمانهقوامةوأعلنيوطيخا،بتبرئةقراراته

يعرفماوهوخلقيدونيةمدينةفىم451بعامينذلكبعدأعلنأنهإلا

إلاليسم944فىعقدالذىأفسوسمجمعأنالرابعالمسكونىبالمجمع

المجمعحضورهم)135(بينمنأسقفاً{11)4فإن..(لصوصمجمع)

..خلقيدونيةمجمعفىالمضادالإتجاهإلىأفسوسمجمعفىتحولواقد

تماماًمناقضآخرإلىقانونمنفائقةوبمرعةالإنتقاليتمكيفونلاحظ

..ثابتعقائدىأودينىاهتمامأدنىدون

واحداًتعليمأجميعأنعلم)إننا:يقولالخلقيدونىالإيمانقانونجاء-17

بحسبكاملنفسهوهوالمسيحيسوعواحدبابنونؤمن،المقدسينالاَباءتابعين

وهو،حقيقىوإنسانحقيقىإله،الناسوتبحسبكاملنفسهوهو،اللاهوت

مساونفسهوهواللاهوتالجوهرفىللأبمساووجسد،واحدةنفسمننفسه

الأبمنمولود،الخطيئةماعداشئكلفىلنامماثل،الناسوتجوهرفىلنا

مريممنالزمانآخرفىمولودنفسهوهو،اللاهوتبحسبالدهوركلقبل

نفسههوومعروفخلاصناولأجللأجلنا،الناسوتبحسبالإلهوالدةالعذراء،

ولاانقسامولاتغييرولااختلاطبلا،بطبيعيتينوواحدووحيداًورباًوابنامسيحاً

طبيعةكلخاصةإنبلالاتحاد،بسببالطبائعفرقيُنفىأنغيرمن،انفصال

مجزءاًولامقسوماًلاواحدأشخصاًكلتاهماتؤلفانمحفوظةمازالتالطبيعيتينمن

المسيحيسوعالرب،الكلمة،اللّهنفسههووواحدووحيدابنهوبل،شخصينإلى
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للمؤلف:تعليق

الإيمانىالقانونهذايتخيلأناستطاعوهلللقارئالتعليقبهذاوأتوجه

لمحكيفهذا،لمثلالتخيليصععبإنهقلتإنبعيدأاْذهبلاأننى؟العجيب

وذومنفصلةإرهيةطبيعةذوالواحدهذايكونكيف؟2=اهناكأنيكون

يلغونإنهمواحد،النهايةفىوهومنفصلةأيضأناسوتيهاْوبشريةطبيعة

..التفسيرمحاولةلمجردالعقل

لَيسَ)واضحاًقو!الكريمالقرآنفىآياتهمحكمفىيقول!بةَاللّهإق

..1(1:)العثورى!الْبَصِرُالشمِهعُوَهُوَثَىءكَمِثلِ!

وانقسمتالعقيدةكْلكبيرانشقاقخلقيدون!يةمجمععلى-ترتب18

كنيستين:إلىم415نفسهاعلىالمسيحيةالكئيسة

وهىللمسيحواحدةبطبيعةوالقائلةالمصريةاللأرثوذكسيةالكنيسة-أ

السريانية،،الأثيوبيةالكنيسةالدربعلىمعهاوسار،الإلهيةالطبيعة

--..الأرمنية

والقسطنطينيةروماتزعمهاالتىالخلقيدوثيةالأرتوذكسيةالكنيسة-ب

وسار،منفصلتينغيركاملتينالمسيحفىوبشريةإ!هيةبطبيعيتينتنادىوالتى

..وروسيا،الشرقيةوأوربا،اليونانكنيسةدربهاعلى

تباعدتثمومن،القسطنطينيةالكنيسةعلىتمردتروماكنيسةأنإلا

الإيمانقانونإلىأضافتوفيهالميلادىالتاسعالقرنجاءأنإلىعنها

الأبوليسمعاًوالابنالأبعنصادرالقدسالروحأنتفيدوالتىأوالإبن(

بالانشقاقالتاريخفىسفىوالذىالانشقاقوحدثامعام.540فىوذلك!قط

كنائستبعتهاوالتىالكاثوليكيةالكنيسةإلىروماكنيسةوتحولت،العظيم
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..عشرالسادسالعَرنفىالبروتستانتيةالكنيسةظهرتوحتىالأوربىالغرب

يالتوحيدتوْمنطائفةبأنهمالقيروانىيدعيهاالتىاللهوحدانيهَهىهذه.

فىعليهاأختلفالتىالإرهاصاتمنبعضاًللقارئأوضعأنتعمدتولقد

..عشرالسادسالقرنحتىنيقيةمجمعمنبدايةالثالوث

وهلالثالوثمشاكلفىمضىماكلفىالقيروانىيدكيهتوحيدفأى

متنخرةالإيمانقوانينوتبدلتالمجامعودارت..؟مشابههوهل؟مساوهو

.()1(؟نغلقهأمالبابأنفتحأالقائلالمثل

شرحهافىالاستفاضةتمقصةفتلكالمسيحوقتلصلبمسألةعنأما

r<السابقينكتابينافىوتفنيدها cry>تكرارعلىدأبواكماأنفسنانكررأننودولا

..أنفسهم

فهولثاكلتهمثلعلىهملمنطبيعىوضعالقرآنبكذبالقيروانىواتهام

الأناجيلأنأقولأنويكفى،لتحريفهِمفاضحأجاءالقرآنأنالعلمتمامايعلم

كتباًعندهمأصبحتكتبهامنوثائقياَأوتاريخياًيثبتلمماكتبهاوالتى

..بهايتعبدونمقدسة

يذهبنالحسناتأنعفمنا!رسولناأنالقيروانىهذاقولعنأما

الأنبياءدعوةهىفتلكالصالحةبالأعمالللخلاصيدعوالقرآنوأنالسيئات

ماأفعلعيسىأوالأنبياءيقلولم..عيسىاللهنبىدعوةفيهموبماجميعاً

مااللّهفيغفرالاعترافلقسيسكقدمأوبىآمنثموفواحشجرائممنتشاء

..ستفعلهأوتفعلهأوفعلته

رسالةأساسأننؤكدأننابل،عيسىبهانادىالصالحةالأعمالإن

.(المقدسالكتابحولالثبهاتشبهة)كتابنافىالئانىللأقنومالعلميةالتفاصيل(1)

للمؤلف.-المقدسالكتابوحى)3(للمؤلف-معمومالقرآنهل)2(
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وأيضأالصالحةالأعمالأىالبر،طريقعنالخلاصهووعمادهاعيسى

..الخطاياكفرانيتمالصالحوالعملبالحسنات

للناسغفرتمإنفإنه):14العدد6الإصحاحمتىإنجيليقول

لكميغفرلا4زلاتهمللناستغفروالموإن..السماوىأبوكملكميغفر،زلاتهم

..زلاتكمأيضاأبوكم

..التوبةإلىخطاةبلأبراراًلأدعوآتلملأنى:9/13متىويقول

يخرحالقلبفىالصالحالكنزمنالصالحالإنسان:12/35متىوفى

أقولولكن..الشروريخرجالشريرالكنزمنالشريروالإنسان،الصالحات

الديقيومحسابأعنهايعطونسوفالناسبهايتكلمبطالةكلمةكلإن:لكم

.تدانوبكلامكتتبرربكلامكلأنك..

منأمميةأنهاالأناجيلتقولوكما،الكنعانيةالمراْةإيمانإلىولنذهب

ابنتهالينقذالمسيحإلىالتجأتوأنهااليهودمفةغيرعلىأنهاأى..سوريا

..ابنتهاوشفىبإيمانهافاْشاد،الجنونمن

ذلكأجلمن..رجلىبالطيبدهنتفقدهىوأما:7/46لوقاوفى

كثيرأ،أحبتلأنها..الكثيرةخطاياهاكفرتفقد:لكأقول

خطاياكلكمغفورةاها:قالثم-طيلأ،يحبقليلأتهيُغفروالذى

فقال؟أيضاًخطايايغفرالذىهذاما:أنفسهمفىيقولونمعهالمتكئونفابتدأ

سواءومتعددةكثيرةالاْمثلةإنبسلامأذهبى..خلصكقدإيمانك:للمرأة

تفسيريةأمثلةأوالتوراةفىوحتىالأناجيلواقعمننصيةالأمثلةهذهكانت

للإيمانالمرافقالصالحوالعملالإيمانمبدأأنوهىالمضموننفسإلىبناتؤدى

وكذبالكريمالقرآنوصدقالثلاثةالسماويةالأديانقىدعوةأسمىهو

..نفسهالقيروانىفمئدقالكبرىالطاقةجاءتثم،القيروانى
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ذكرهامنلابدحقائق

الألغازهذهكليطرح!هَاللههل،القارئعلىأطرحهالذىوالسؤال

ليؤمنالدياناتهذهأصحابيتناولهاالتىالرمزيةوالفلسفات،المغلقةوالمفاهيم

ووضحواأبانواقدا!عيسىسبقواوالذينالأنبياءكلأنأم..بهالناس

منلناليخرج..لَهشريكلاواكرر..لَهشريكلاواحدإلهوإنهاللهوحدانية

بهذهالعالمنصارىغلفتالتىالتحليلاتهذهفىويبدءواثلاثةاللهأنيقول

اللهقبلمنبهاموحىكتبهمأنالنهايةفىادعواثم..البشريةالفلسفات

..بالتهإلاقوةولاحولفلا..رسواهموموالثائىالإلهإلىك!هَ

له4له044لهله
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السماء!أديانبينللإسلاممكانلاأنقررأنهالقيروانىيقول

أحدنفسهيعتبرالقيروانىهذاكانأنإلا؟يقررالذىهذامنأدرىولا

الأباءمنكثيرإلىالوحىنزولقبلمنأدعوكماإليهيوحىالذىالرسل

للإسلاممكانلاأنهالقيروانىيؤروبالتالى،الإيمانقوانينفؤروا،والقساوسة

بهمتنبأالذىالكذبةالاْنبياءمننبىأنهمنيكونربماأوالسماء،أديانبين

..والجنونالخبلأصابهأنهالأمرغالب..المسيح

آلأَخِرَةِوَهُوَفِىمِنهُيُقْبَلَفَلَندِيئاغَيرآلإنمغَيَنتَغِوَمَن)!ةالمولىقاللقد

..85(:عمران)اكل!اَلْخسِرِينَمِنَ

تعترفلاالمسيحيةأننعلملأننا..الإسلامعننتحدثلنونحن

يعترفإسلامناأنإلا..بالمسيحيةاليهوديةتعترفلمكماكدينبالإسلام

ءَامَنَ)تعالىقولهفىكما،عليهالسابقةالسماويةوالكتبالدياناتبكلويقز

وَرُسُلِاِ،وَكُمُبِهِءوَمتبكَنِمِهبِاَللهِءَامَنَكُلوَاثمُؤمِنُونرئهِءمِنإلَيْهِانزِلَبِمَآالرسُولُ

ىَإلَيررَبنَاغُفْرَانَكَوَاطَعْنَاسَمِغنَاوَقَالُوأ،جرسُدٍفِناحَربَ!نُفَزِقُلَا

..:285()البقرة!اَلْمَصِير!

وأالكريموقرَانهالإسلاميهاجممنولكلالقيروانى)هذاأخيراًاْقول

اْقاصىفىمسلمكلأنليجدواويتمحصوا،لينظروا..ص!رسولهيهاجم

اللّهبأنيؤمنبلادهفىمسلموكلالبلاد،اْقاصىمنمسلمةوكلالبلاد،

ورضىورسولا،نبياً!بمحمدورضىرباً،بالتهورضى،لَهشريكلاواحد

المسلمكانولوحتىدينا،بالإسلامورضى،اللهعندمنمنَبزلكتاباًبالقرآن

دينفىالداخلينوأن..العربيةيتكلملاالمسلممذاكانولوحتىعاصيأ،هذا
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أنفرغم،القيروانىأنفرغم؟كثيرةأفواجأالعالمبلادكلمنالإسلام

منواحداًكانفإذاالتنصير،سبيلفىوالنفيمبىالغالىيصرفونالذينالمنضرين

وأسياأوربافىالمسيحيينمنآلاففإن،مادىضغطتحتتنصرقدالمسلمين

فىيدخلمنأن..الكبيرالفارقمعولكن،الإسلامفىيدخلونوأفريقيا

يشترىلاوالإسلام،القَيمالدينبهذاوإيمانعقيدةعنفيهيدخل..الإسلام

لقهوالحمد..أنتمتفعلونكما..والوظائفالمناصبأوبالأموالفيهالداخلين

..الدين!هذاالقههداناأنوأخراًأولا

هه!!!ه!ه
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ص!محمدأعظمهممائةالخالدون

175

..!)1!نفال:64(الْمُؤْمِنِيقَمِنَاتَّبَعَكَوَمَنِاللَّهُحَسْبُكَالنَّبيُّأَيهَايَا)

جاءوابكالهدىإلىمرسليقمنتحيةالوجودجاءمنخيريا

العذراءواهتؤتوتهللتسمائهخلفعليهالمسيحاثنى

الكرماءويولعبهنيُعزىشمائلالعظيمالخُلقفىزائتك

الأنواءتفعلمالاوفعلت6sillبالجودبلغتسخوتفإذا

الرحماءهمالدلْيافىهذانأبأوأمفأنترحمتواذا

سواءالحياةحقفىفالكلالغنىأهلمنالفقرأهلأنصفت

رجاءعليهايلقىمثلهافىلأزمةالضعافقومىعنأدعوك

الفقهاءرومةفىينللممابهانلناالتىشريعتكظلموا

-أحمدلثوقىالنبويةالهمزة
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العالممستوىعلىشهرةأخذكتابه(هارتهـ..مايكل)أمدرلقدْ

رسول(محمدأعظمهممائةالخالدون)عنواننهووضعوالغربالإسلامى

..!هالله

فىكتابهويتلخص..وفلكرياضياتوعالممرموقمؤرخهارتومايكل

فىتأثيرأعظممنهملكلكانالذينالرجالعنالبثعرىالتاريخفىالبحث

رأسهمعلىكانشخصمائة(هارتمايكل)حددوقد،البشريةتاريخ

وأرسطو،أف!طون،أمثالالعالميةالشخصياتوبعضص!الإسلامنبىمحمد

..الخ..زادارست،بوذا

المرتبةفىموسىووضع،الثالثةالمرتبةفىعيسىهارتمايكلووضع

منالمائةهؤلاءترتيبفىوتقييمهبحثهفىهارتمايكلوأعتمد..الأربعين

..مائةرقمحتىواحدرقممنالناسعلىوتأثيرهاشخصيةكلتميزحيث

قدالأولهووالسلامالصلاةعليهمحمدوبوضعههارتمايكلأنإلا

وضعهبجانبلأنه،والنمارىاليهودخاصةالمسلمينلغيرصدمةسبب

فىوموسىالثالثالس!عيسىترتيبجعل،الأوليكونأنفى!للرسول

أربعين.رقمالترتيب

وجهعلىيوجدأنهحيث:(هارتمايكل)يقولاهذاتحليلهوفى

الحالبطبيعةيجوز..العالمفىالمسلمينعددضعفالمسيحيينمنالتقريب

تاريخفىالتاْثيرحيثمنبالتقديموأولى!،محمداًأعتبرأنغريباًيبدوأن

-:القرار)هذارئيسيانسببانويوجدعيسىعنالعالم
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9!لم7

وتحويرتأسيسفئأهميةاكثردورأوضعقد!ي!الوسولأنهو:الأول

مستولاويعتبرالمسيحيةللديانةتطويرهفىا!سحِ!عيسىمنأقوىالإسملامىالدين

أحْلاقياتعنواختلافهاالمسيحيةالديانةفىالأخلاقيةالوئيسيةالجوانبعنفقط

المسيحىاللاهوتوجودعنالوئيسىالمسئولهوبولسكانفلقد،اليهوديةالديانة

إليهيرجعالجديدالعهدأكثروأرْالمسيحىالدينإلىالدعوةأسسوضعالذىوهو

..تلاميذهأوالمسيحبهاينادىلمالتىالأحكامببعضخاصة،مباشرة

الدينفىالوحيدالمسئولهو!محمدكانالأخرىالناحيةمن:الثانى

بالدورالرسولوقام..سواءحدعلىوالأخلاقيةاللاهوتيةجوانبهكلعنالإسلامى

الدين.هذافىوالمعاملاتالعباداتوقواعدالإسلامأسسوضعفىالرئيسى

أساسعلىوبولسالمسيحبينالواضحةالفروقهارتمايكليحللثم

نأنجدالعلمىبالتوثيقفإنه،المسيحيةللديانةالحقيقىالمؤسسهوبولسإن

الجديدللعهدالمكونةوالعشرينالسبعةالأسفارمنواحدةكلمةيكتبلمعيسى

(الحمواءالحروفإنجيل)المسمىالإنجيلشخصأىتمعنلولنرا..

بها،نطقالمسيحيكونأنوالمفترضالحمواءبالحروفالمطبوعةالكلماتوهى

من09%أنلوجدالأسود،باللونالمطبوعةبالحروفمكتوبتبقىوما

..السوداءبالحروفمكتوبةالأناجيل

الفعلىالمؤسسأنحقيقةيعارضواحدنصرانىعالميوجدلالذلك

تتجاوزلمعيسىدعوةأنأيضاًعلمناإذا..عيسىوليسبولسهوِللمسيحية

..شهراَالثلاثين

فىعيسئيضعأنهارتمايكلجعلالذىالرئيسىالع!ببهووهذا

..تقديرأقصىوعلىالثالثةالمرتبة
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وأستاذالنفسىوالمحللالديانةاليهودى(ماسرمانجول)عقبوقد

)هؤلاءالترتيبوضعفىالدراسةمنهجيةعنشيكاغوبجامعةالنفسعلم

..رمؤلاءالمنهجىالعلمىالترتيبلتحديدمعاييرثلاثةوضعبأن،المائة

..يقودهاالتىللجماعةالمصلحةيحقق-أنا

..للجماعةوآمنمضمونإجتماعىنظام-توفير2

المتزنةالصحيحةبالعقائدأتباعهإمدادعلىالقدرةنهيكون-أن3

..الحقيقية

المعاييرالثلاثيجمعمنهوص!الرسولأنالطبيعىمنكانفقدلذا

..المجموعةهذهعلىالأولمنهجعلتالتى

له!له!!له!له
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!الرسولعنواليهودالنصاوىعلماءقالتماذا

917

زمامتشلملوكمحمدرجلاَأناعتقدإنى:أبرناردشو}يقولأولاً:

إلىالعالمولقاد..حكمهفىالنجاحلَهلتماليومأجمعهالعالمفىالمطلقالحكم

ثم-المنشودةوالسعادةالسلامكلهللعالميحققوجهعلىمشاكلهوحلالخير،

لينقذهاتتبعهدينإلىاحتاجتلوكلهاأوربابلإنجلتراأن:بقوطهيستطرد

فليس،المستقبلفىمنهمناصللاوهلاكمحققدمارمنإليهسائرههىعما

القادمة-سنةالمائةمدىفىإليهسائرهاْنهاأرىوإنىالإسلامإلاأمامها

بدأوقدغداً،أوربالدىمقبولأسيكونص!،محمددينبأنتنبأتولقد

بأحلكللإسلامالوسطىالقرونإكليروسصوروقد-اليوملديهامقبولاًكونه

الواقعفىِكانولقد،الممقوتالجهلأو،الذميمالتعصببسببإما..الصور

للمسيحخصماَيعتبرونهوكانوا،دينهوكراهية!محمدكراهيةعلىيعملَون

مدهشاًرجلاًبإعتبارهمحمداًدرستقد-وأننىأالحقيقةخلافعلىأ

منقذمحمديُدعىأنيجببلالسحكَلا،المسيحمخاصمةعنبعيداًفرأيته

لنجح..الحديثالعالمزعامةمثلهرجلتولىلوبأنهاعتقدوانى..الإنسانية

أشدفىهواللذينوالخيرالسلامالعالمإلىتجلببطريقةمشكلاتهحلفى

إليهما-الحاجة

كما،دينهتعشقوبدأت!محمدبحكمةتشعرابتدأتالاَنأورباإن

فىأوربارجالأراجيفمنبهاتهمتهامماالإسلاميةالعقيدةستبرئأنها

هومحمددينوسيكون..(الحديثالعصرمنوقله1،الوسطىالعصور

المعضلاتحلفىفلسفتهعلىويستندالسلامدعائمعليهيؤسصيالذىالنظام

ولذلك،الإسلامتعاليميقدسونأوربامواطنىمنكثيرينوإنوالمشكلات
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لاقريبهالأوربىالإسلامىلعصربوادرإن:فأقولنبوءتىأؤكدأنيمكننى

..محإلة

يتفقيومسد!أتىأنهاعتقادىصميممن:(شميثبورستأيقولثانيأ:

..حقأبعثهقداللهواننبىمحمداًأنعلىألحقهالنصرانيةوزعماءالقومفيه

مارغممحمدأان:الفرنسىالمفكر(لوبونجوستافأيقول:ثالثا

والرجاحةالوافرالحلمبمظهرظهرقد(لَهالمخالفينقبلمنأعنهيشاع

..جميعاًالذمةأهلإزاءالفسيح!

لقد:المحمديهَالرسالةكتابهفى(كاريلأالدلسوفيقولرابعاً:

ماإلىيصغىأنالعصرهذاأبناءمنمتمدنفردكلعلىالعاراكبرمنأصبح

نألناوآنمزور،خذاعمحمداًوأنكذبالإسلامدينأنمنالمذعونيدعيه

أداهاالتىالرسالةفإن،المخجلةالسخيفةالأقوالهذهمثلمنيشاعمانحارب

الناسمنمليونمائتىلنحوقرنأعشراثنىمدةالمنيرالسراجمازالتالرسولذلك

عاشالتىالرسالةهذهأنيظنأحدكماْفكانخلقنا،الذىالقهخلقهم..أمثالنا

وخدعة؟أكذوبة..والإححاءالحصرالفائقةالملايينهذهعليهاوماتتبها

والغشالكذبأنولو،أبدأالرأىهذاأرىأنأستطيعفلاأناأما

فماوالقبولالتصديقهذامنهمويصادفانالرواجهذاالقهخلقعنديروجان

الأولىكانوفلالوعبث،سخفإلاالحياةوما..مجانينحمقإلاالناس

..تخلقألابها
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ديناًيوجدأنيستطيعكاذبآَرجلأأن،الناسمعشرقطرأيتمهل

..(يومبعديوماًأفواجأالناسفيهويدخل)وينشره

..طوبمنبيتايبنىأنيقدرلاالكاذبالرجلإن

بالحيليتذرعمتصنعاًكاذبأرجلأقطمحمدأنعدفلسناذلكوعلى

وماوالصغار،الحقائرمنذلكغيرأومادرجةإلىيطمعأوبغيتهإلىوالوسائل

مادقأموتاًالاكلمتهكانتوما..صريحأحقأكانتألاأداهاالتىالرسالة

هووإنما..الملفقولابالكاذبمحمدما..كلاالمجهولالعالممنصادراً

العالمأضاءقدشهابهوفإذا،الطبيعةقلبعنهاتفطَرقدالحياةمنقطعة

..اللهأمرأجمع

أستاذمندرساًيتلقلم!محمداًأنوهوآخر،شيئاًننسىإلاعليناإن

محمدوأن،العرببلادفىذاكإذالعهدحديثةالخطصناعةوكانت..أبدأ

االا،وأحواالصحراءحياةهوتعلمهماوكل،والكتابةالقراءةيعرفلاكان

مذامنبقدراتهويتلقى،بعينهيشاهدهأنأمكنهماهومعرفتهإلى7ْ!ماوكل

لاحيثيصمت،الصمتكثيركانانهأعرف-وإنىالنهايةضديمالكون

لا..وحكمهوإخلاصفضلمنشئتفمانطقفإذا،للكلامموجبيكون

..حجتهوأبان،ظلمتهوكشفأناروقدإلافيتركهشيئأيتناول

الناسجعلفإذا،بالسيفدينهمحمدنشرشأنفىكثيرأقيلولقد

..وجاروااخطئوامافشدكذبهعلىدليلأذلك

أوجدالذىهوماولكن..السيفلولاينتشرالدينكانمايقولونانهم

نأتأنفلاكانتالنصرانبةيرواأولم..الحقوأنهالدينمذاقوةهو؟السيف

..اسماكسونااشقبامع(لثارلمانأفعكماوحسبكمالسيفتستخدم
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سيرةعلىإطلاعأالإنسانزادمهماأنهسبيرو:جانيقولخامدساً:

أسبابوأدركإلا،معاعريهبتأليفاتبل،أعدائهبكتبلا،النبىمحمد

فىتفانيهمعفهوفهمالرجلبهذاالاَنوحتىالم!اضىفىالبشرملايينإعجاب

..ْنهوتعطيمهممحبته

قليلأيتعلممنالأوربيينمنروسو:جاكجانابفليسوفيقولسادسأ:

علىيمليهمحمدشمعأنهولو،منهويضحك،القرآنيقرأثمالعربيةمن

إلىوألتفت،القلوبفىيؤثرالذىوبصوته،الرقمقةالفصحىاللغةبتلكالناس

لخز..اللسانبلاكةمنأوتيهوماالبيانبقوةأيدهاأحكامهبدتكلماأنه

.والافتخار،الشرفمواقفإلىبيدناخدالنبىأيها:وناداهالأرضعلىساجدأ

..الانتصارأوالموتنودأجلكمنفنحنوالأخطارالتهلكةمواقعإلىأو

منمحمدكان)11(:الطبعةالبريطانيةالمعارفداثرةتقولسابعا:

فيهالعربكانوقتفىمحمدالنبىظهر،العظيمةالدينيةالشخصياتأظهر

مبادئولا،محترمةدينيةتعاليملهمكانتفما،الحضيضإلىهوواقد

وما،العلومأوالفنمنبهيفاخزونمالهميكنولم،اجتماعيةأوسياسية

قبيلةكل،بينهمرابطلامفككينوكانوا،الخارجىبألعالماتصالعلىكانوا

محمدالنبىظهر-ولكنالأخرىمعقتالفىمنهاوكل،مستقلةوحدة

منيرفعهاوإنالفاسدةالعاداتجميعيقتلعأنمعدوداتسنواتفىفإستطاع

..التوحيدعلىالمنحطةالوثنية
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أمرفىتأملت:!فسوانى..ل..ت)اهنذوسىاالعالميقول:ثامنا

المختلىِ،القومأولئكبيننشأالذىالعظيمالرجلهذامنفتعجبتمحمد

تقريباَوقفمحمدالرجلهذاالأحجار،العابدى،الأخلاقالفاسدى،النظام

الذىفمن..والقتلالتوعدوجهفىوجلولاهيأبغيرمتحدياًشجاعأوحده

بعضالممتمعواحتىالحربأبطالمنبطلكأنهبهاقامالتىالقوةتلكأعطاه

بينوساوىالعبيدأعتقحتىبيانهسحرجاءأينفمن..لكلامهالإعراض

فىهناونحن..إخواناصارواحتىالمنبوذينالصعاليكوبينوالأشرافالنبلاء

نزالولا..عدمهأوبعضاًبعضناجوازلأجلنقتتلنزاللاالاَنإلىا!هند

..جارتناأبناءمنللمنبوذينالاَرهةبيوتإلىإباحةعنعاجزين

أمةوجعلهاقلوبهمبينفألف،الفوضىعمتهمقدأشتاتاًكانواقومهإن

عظماءوجعلهمهامتهمورفعفأنقذهم،التوحفىفىراسخينوكانوا،واحدة

العلياالقيادةماحبةالمحمديةالأمةصارتحتىكلها،الأممأعينفىأقوياء

التهذيبوأن،والرقىالتهذيبمصباحبيمينهاآخذهوأصبحتالتمدنفى

..جديدةوإنسانيةجديدةنمثاْةواْورباأسيافىأنشأالذىهوالعربى

إجلالىأقذم..الحقيرالخادمأنامحمدياإليك:!فسوانى)يقولثم

حقورسولحقلنبىفإنك،رأسىأحنىإليك.وتكريمخضوعبكلوتعظيمى

.الأبدىالأزلىالغيبعالممنمستمدةكانتالعظيمةقوتكوأن،اللهعندمن

ومفكريهاالنصارىمنعلماءلَهتشهدقيروانى،يارسولناهوهذا

علىهممنإلىننظلاونحن،القليلقليلأوردناهوماكثير،وهموفلاسفتها

القرآنينصوكمايفهمونلافهمعلموالووحتىيعلمونلالأنهمشاكلتك

اَذحِمَارِكمَثَلِتَخ!مِلُوهَالَتمثُئماَلئوْرَلةَحُئِلُوأاَئذِينَمَثَلُ)تعالىقولهفىالكريم
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أَنقَؤمَيهدِىلَاوَاَللَّهُاَللىِجئايَظكَذبُواآلذِلىاَنقَؤسِمَثَلُبِنسَأشفَ!زاحمخَمِلُ

..5(:)الجمعة!!الطابونَ

وهذا،المغرياتكلوبركم،للإسلامدخولهمفىالمسلمينلغيرالازديادإن

الزيادةإجمالىإلىذهبتفإذاانتمثاراً،الدياناتأصعانيقولبالوثائقالازدياد

..rا849إلىالم349منالمدةفىالزيادةنسبةتتراوحالمسيحيةالطوائفكلفى

الأخرىالناحيةمن138%،ببالإحصائياتتقدرعاماًخمسينفىأى

نإبل..235%الزمنيةالفترةنفسفىالإسلامفىللداخلينالزيادةنجد

بهتنبأماوهووأوربا،المتحدةالولاياتفىانتمثاراًالأكثرالدينهوالإسلام

عَمال!هَانبِغَفظِكُنممُوتُواقُل)تعالىقولهإ!هذاإزاءنملكو!،)برناردشو(

.."(:عمران)اس!اَلصُدُورِبِذَاتِ

عاماً،006الىتملبفترةزمنياًالإسلامالمسيحيةالديانةسبقتلقد

العددفىيفوقونلدينهمالأتباعفىالعددحيثمنأنهمالمسيحيونويذعى

إلىنظرناإذاولكن،العدديةالناحيةمنواقعوهذا..آخردينأتباعأى

..؟نرىفماذاالصحيحوضعهافىالإيمانيةالصورة

يعلنونالذينالناسمنأكبرعدديوجد:(بورلىريفراند)يقول

ولكن،للإسلامانتماءهميعلنونالذينالناسعددعنالمسيحيةإلىانتماءهم

يمارسونمنعددمنأكثرالعالمفىالمسلمينمنالعباداتيمارسونمنعدد

..)1(المسيحيينمنالعبارات

الشعوبكانتوإذاص!،الأكرمرسولناوهذا..دينناوهذا..ملتناهذه

المستشرقيقولوكماالشموليةالأنظمةظلتحتغالباترضخالإسلامية

المتحدةالولاكات-!مفراندللكاتب-م!نجرمجلةفىمقالة)1(
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الحريةالمسلمونأعطىإذا:قولهفىيحذرالذىالأمريكى!سميث.و.لأ

فىينتصرالإسلامفإن،ديمقراطيةأنظمةظلفىوعاشوا،الإسلامىالعالمفى

الشعوببيق.الحيلولةيمكنوحدهاوبالدكتاتوريات،الإسلاميةالبلاد

ودينها.الإسلامية

الحكومة!آسياسفرأكتابهفى!التايممجلةأتحريررئسوينصح

دونللحيلولةعسكريةديكتاتورياتالإسلاميةالبلادفىتنشئأنالأمريكية

الغربعلىالانتصاروبالتالىالإسلاميةالأمةعلىالسيطرةإلىالإسلامعودة

وحضاراته.

يفهمونكانواإذاديكتاتورياتليستالمسألة..يرددونهماعلىورداً

المسلميقالحكامكانوالووحتىأفئدةدينالإسلام..حقيقتهعلىالإسلام

لَهوالالغيانالاستبدادهذاأنإلاوالاستبدادالطغيانحكمهمعلىيغلب

مثلاًكتركياللعلمانيةيخغنعالحكمنظامأنأعلنواولووحتىالسياسىالاتجاه

وينأى،للّهيسجدأنإلاأحدهميستطيعلاالمسلميقالحكامهؤلاءأنإلا..

قضيةوما،المسلميققلوبفىحُفرالذىاللهدينفىالتدخلعنبنفسه

منالإسلاميةالشعوبفعلوردبالدنمركانتشرتالتىِللرسولالمسينةالرسوم

..النظمديكتاتورياتمنيرددونهماعلىتكذيباَإلاأقصاهاإلىأقصاها

الانحسارإنبل..تكتبولنوفاتهشهادةتكتبلمالإسلامإن

فىأمامهايقفونوالذينالكبرىقضيتهمهىالغربيواجههالذىللمسيحية

مالى:قديماًالصيقإمبراطورعنهقالماهوحقيقتهفىالإسلامأما..تخبط

..لخلعوهاالجبالحْلعأرادوالوقومهؤلاءوالمسلمين
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